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Geçen hafta görülen Şilan Özçelik davası 
Britanya tarihinde ilk PKK üyelik davası olarak 
önemli bir karar teşkil ediyor.

Şilan Özçelik PKK’ye katılmaya teşebbüsten, 
Old Bailey Mahkemesinde, yargılandığı davada 
jüri tarafından suçlu bulunarak genç suçlular 
kurumunda 21 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
Hakim John Bevan, savunma barristeri Peter 
Rowlands’ın ertelenmiş ceza talebini ret 
ederek, Özçelik’in cezasını tamamlaması için 
tutukluluğunun devamına karar verdi.

Özçelik, 2006 Terör Yasası kapsamında, terör 
eylemleri gerçekleştirme niyetiyle, hazırlıkta 
bulunma suçlamasıyla, 16 Ocak 2015’te 
Stansted Havaalanında göz altına alınmıştı.

boris Johnson’dan Şilan 
Özçelik ve Pkk’ye Destek
Sali Akşamı yayınlanan ITV London haber 
programına konuşan, Londra Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve Uxbridge ve South Ruislip 
milletvekili, Boris Johnson, yargının Özçelik 
kararını gözden geçirmesi gerektiğini ifade 
ederek, PKK ve Peşmergeyi desteklediğini 
de dile getirdi. Johnson, ‘‘Benim hassasiyetim 
oldukça PKK ve Peşmerge’den yana. Umarım 
ki hukuki sistem de bunu yansıtır ve saçma bir 

ceza yerine, [Şilan] mantıklı olan muameleyi 
görür’’, şeklinde konuştu.

Britanya devletinin terör örgütü olarak 
gördüğü ve Özçelik davasında devam eden 
PKK yaklaşımına aykırı bir tavır gösteren 
Muhafazakar’lı Johnson’ın sözleri ileriki günlerde 
nasıl tepkiler doğuracağı merakla bekleniliyor.

17-20 Kasım arası görülen davada, Özçelik’in 
suçlu bulunmasından sonra Londra Polis 
Birimi, Metropolitan Police, terörle mücadele 
birimi sorumlusu, Richard Walton, yaptığı 
açıklamada PKK ile Daiş’e karşı yaklaşımlarının 
aynı olduğunu göstererek, şu açıklamayı yaptı: 
‘‘Genç kadınlar ve kızların içine çekildikleri 
her türlü terörden dolayı endişe duymaya 
devam ediyoruz. Aileler ve ebeveynlerin, 
her hangi bir kız ve genç kadının PKK ya da 
Daiş’e destek vermeye ikna edildiklerinden 
endişe duyuyorlarsa, bizimle en kısa zamanda 
görüşmelerini teşvik ederiz.’’

Özçelik’in avukatı Ali Has davanın çelişkili 
olduğunu ve siyasi etkenlerin açık görüldüğünü 
ifade ederek, Daiş’e katılmak için Suriye’ye 
giden bir çok kişinin döndüklerinde 
yargılanmadıklarının örneğini verdi.

Haberin devamı sayfa 4’de

Londra Kürt Film Festivali 
Ödül Töreni İle Sona Erdi
Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen 
Londra Kürt Film Festivali bir hafta devam 
eden gösterimlerden sonra Hackney 
Picturehouse’ta yapılan ödül töreni ile 
sona erdi

Haberin devamı sayfa 7’de.

Düşürülen Rus uçağı 
Türkiye’nin başına dert olacak
Suriye’nin Bayırbucak bölgesinde, Türkiye 
sınırı yakınında bir savaş uçağı, Türk 
hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle 
angajman kuralları çerçevesinde vurularak 
düşürüldü. 

Haberin devamı sayfa 14’de

Şilan Özçelik: 
britanya’da 
Pkk’ye katılma 
teşebbüsünden 
Yargılanıp suçlu 
bulunan İlk kişi
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Baş sayfadaki haberin devamı

Şilan Özçelik: Britanya’da PKK’ye 
Katılma Teşebbüsünden Yargılanıp 
Suçlu Bulunan İlk Kişi
Has, dava sürecinde 
Özçelik’in PKK’ye 
katıldığına dahil her hangi 
bir kanıtın olmadığını, 
fakat buna rağmen 
yargılandığını söyley-
erek, bu aşamada yasal 
seçeneklerin göz önünde 
bulunduracaklarını belirtti.

Has açıklamasında şunları söyledi: 
‘‘Bugün ki karar, güvendikleri ve yardım bekl-
edikleri Britanya devleti tarafından kızlarının 
hayatının mahvedilmesinden dolayı, Şilan’ın 
ailesini tabii ki de derinden üzdü. Bundan 
dolayı, bu karar, kendilerini terkedilmiş ve 
çaresiz hissettirdi. Şilan için bütün yasal 
seçenekleri gözden geçiriyoruz. Fakat, 
söyleyebilirim ki, bugün adalet için acı bir gün 
oldu. Özellikle de Kürt halkının yaşadıklarını 
göz önünde bulundurursak.’’

27 Ekim 2014’te evden ayrılarak tek yönlü 
bir bilet ile Brüksel’e giden Özçelik, ailes-
ine PKK’ye katıldığını ve nedenlerini anla-
tan iki mektup ve bir video bıraktı. Özçelik, 
mahkemede, Brüksel’e PKK’ye katılmak için 
gitmediğini, ve ailesinden uzaklaşmak için 
Londra’dan tanıdığı 28 yaşındaki bir erkeğin 
yanına gittiğini söyledi.

Savcı, Dan Pawson-Pounds mahkeme-
de, Özçelik’in evden ayrılmasının tek se-
bebinin PKK’ye katılmak olduğunu, video ve 
mektupların bu amacın kanıtı olduğunu savun-
du. Özçelik, PKK’ye karşı büyük ilgisi olduğunu 
fakat 27 Ekim 2014’te evden ayrılma sebebinin, 
daha fazla özgür yaşayabilmek için, ailesinden 
uzaklaşmak olduğunu ifade etti.

Özçelik’in avukatları dava sürecinde, 
Özçelik’in ülkeden ayrıldığı Ekim 2014’te 

Kobane’de Daiş’in saldırıları sonucunda 
yaşananlara da dikkat çekerek, PKK ile bir 
olan YPG’nin orada Daiş’e karşı başarılı bir 
savaş yürüttükleri jüriye anlatıldı. Fakat, 
hakim Bevan ve savcı Pounds, Özçelik’in 
video ve mektuplarda sadece PKK’den söz 
ettiğine vurgu yaparak bu savunmayı kabul 
etmediler.

Dokuz kadın, üç erkek olan 12 kişilik 
jüri, davanın sonunda, Özçelik’in ailesine 
bıraktığı mektup ve videoda söylediğinin ger-
çek olduğunu ve böylece PKK’ye katılmaktan 
suçlu olduğuna karar verdiler.

Davanın hakimi Bevan, Özçelik’in cezasını 
açıklarken, genç kadına ‘salak, sorumsuz ve 
yalancı’ ifadelerinde bulundu ve video ve me-
ktuplarda söylediğiyle ‘kendi talihsizliğinin 
yazarı’ olduğunu dile getirdi. Bevan, herhangi 
bir terör suçlamasının oldukça ciddi olduğunu 
ifade etti. 

Bevan, savunma avukatı, Rowlands’ın 
isteği, ertelenmiş hapis cezasının, 
Özçelik’in özgeçmişi açısından daha olumlu 
olabileceğini, fakat bunu kabul edemey-
erek, hapis cezasını tutuklu olarak geçirmesi 
gerektiğini ifade etti. 14 Mart’tan itibaren 
tutuklu olan Özçelik’in, hapiste kaldığı süreç 
göz önünde bulunduğunda iki daha tutuklu 
kalması bekleniliyor.

Özçelik’in dava süreci
Şilan Özçelik, 27 Ekim 2014’te Londra St 

Pancras Uluslararası Tren Garında, tek yönlü 
Eurostar bileti ile Brüksel’e gidiyor. Hollo-
way bölgesinde ikamet eden ailesi, kızlarının 
evden ayrıldığını fak ederek, İslington polisine 
ihbarda bulunuyorlar. Özçelik ailesinin evine 
giden iki polis memuru, aileden bilgi alıyor 
ve Şilan’ın odası aranarak ailesine bıraktığı 
iki mektup ve 25 dakikalık videoyu teslim 
alıyorlar. Bu belgeler savcılık tarafından 
Özçelik’e karşı yürütülen davada tek kanıt 
olarak kullanıldı.

Özçelik, mektuplar ve videoda PKK’ye 
katılmak için evden ayrıldığını, ve ‘dağların ge-
lini’ olmak istediğini ifade ediyor. Özçelik, 13 
yaşında izlediği Beritan filminden etkilendiğini 
ve o yaştan itibaren PKK’ye katılmayı 
düşündüğünü belirtiyor. Kadın hakları, Kürtler, 
eğitim gibi toplumsal sorunlardan bahsettiği 
mektuplar ve videoda, Özçelik evden ayrılma 
nedenlerini belirtiyor.

Savunma barristeri Peter Rowlands’ın 
sorduğu soru üzerine, Özçelik, ailesinin bir 
erkek arkadaşı olmasını kabul etmeyeceği 
için PKK’ye katılmak için yurtdışına gittiğini 
söylemeye karar verdiğini ifade ederek, to-
plum içerisinde PKK’ye katılmanın olum-
lu olarak görüldüğünü, fakat bir erkek 
arkadaşının olmasının yadırgandığını söyledi.

Video ve mektuplarda, 13 yaşındayken, 
Halil Uysal’ın çektiği Beritan filmini izl-
edikten sonra PKK’ye büyük ilgi gördüğünü 
ve örgüte katılmak için beş yıl beklediğini 
ifade eden Özçelik, mahkemede verdiği ifad-
ede, PKK’ye ilgi duyduğunu fakat, ülkeden 
ayrılma sebebinin o olmadığını ve yalan 
söylediğini anlattı.

Savcı Dan Pawson-Pounds, mahkeme-
de, mektupta, Özçelik’in ‘‘Siz bu mektubu 
okuduğunuzda ben PKK saflarına katılmış 
olacağım. Bana inanın ki bu benim için en 
doğru şey. Militan olduğum için şu an çok 
mutluyum. Katılmak için nedenlerimi videoda 
izleyebilirsiniz’’ dediği söylenildi.

Pawson-Pounds, Özçelik’in Türkçe 
kaydettiği videoda, ‘‘Ben, Şilan, militan ol-
mak istiyorum. Bunu ve beni anlamanızı isti-
yorum. Evet, okuyabilirdim, bunun faydaları 
olabilirdi, evet, avukat olabilirdim, ama Şilan 
olarak bunu özellikle söylüyorum: ben, Şilan, 
militan olmak istiyorum’’, söylediğini anlattı.

Pawson-Pounds, Özçelik’in PKK’ye katılma 
isteme nedenlerini anlattığını, ve özellikle 
kadınların olumlu rollerinden ve Daiş’in o za-
man saldırdığı Kobane için duyduğu endişeden 
dolayı olduğunu anlattı. Özçelik’in videoda 
‘‘Belki Kobane’ye giderim, ya da gitmem. O 
ayrı bir konu. Ona PKK karar verir. Ama ben 
kendimi bir savaşçı, militan, gerilla olarak 
görüyorum’’ dediği mahkemede aktarıldı.

Özçelik’in 1 ve 27 Ekim 2014 arası PKK’ye 
katılmak için plan yaptığı, ve Belçika’ya seya-
hat ettiği iddia edildi. 

Savcı, Özçelik’in ‘siyasi ve ideolojik’ sebe-
plerden seyahat ettiğini ve ‘Kürt bağımsızlığına 
büyük ilgi’ duyduğunu ifade etti.

Özçelik mahkemede bu suçlamaları ret etti 
ve ailesine ve arkadaşlarına çeşitli yalanlar 
söylemek zorunda kaldığını anlattı.

Özçelik, Brüksel, Hollanda ve Almanya’da 
kaldığı ve 16 Ocak 2015’te Almanya, Köln’den 
gelen bir uçakla, Stansted havaalanından 
İngiltere’ye geri döndüğü mahkemede 
anlatıldı. Özçelik, Stansted’e geldiğinde 
terör suçlamasıyla göz altına alındı. Savcı, 
Özçelik’in tutuklandığında polise ‘evden 
kaçmanın nasıl olduğunu bu bana öğretir artık’ 
dediğini söyledi.

Mahkemenin ilk gününde, Savcı Dan 
Pawson-Pounds Özçelik’e karşı suçlamaları 
ve iddialarını sunmadan önce, hakim, John 
Bevan QC, jüri üyelerine davaya karşı 
önyargılı yaklaşma tehlikesi olduğunu ve bir 
önceki hafta Paris’te gerçekleşen saldırıya 
bağlamamalarını söyledi.

Pawson-Pounds, buna ek olarak, jüri üyeler-
inin PKK’nin Türkiye’de yürüttüğü bağımsızlık 
mücadelesine ve Suriye’de devam eden savaş 
hakkında düşüncelerini unutup, davayla 
ilişkilendirmemeleri gerektiğini söyledi.

Özçelik, 16 Ocak’ta üç ay kaldığı 
Almanya’dan Londra’ya gelirken Stansted 
havaalanında gözaltında ifadesi alındıktan 
sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakılmıştı. 11 Mart’ta Westminster Mag-
istrates’ mahkemesinde görülen davada, 
‘PKK’ye katılmaya teşebbüs etmek’ suçundan 
tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Merke-
zi Kriminal Mahkemesi, Old Bailey’de, 
1 Nisan’da gerçekleşen ikinci duruşmada 
hakim Justice Sweeney, savcılığın talebi üz-
erine Özçelik’in tutuklu yargılanmasına karar 
vermişti. 7 Eylül’de başlaması beklenilen yargı 
süreci, son olarak 17 Kasım’a ertelenmişti.



5  ÇaRşamBa, 25 KaSım 2015



6   ÇaRşamBa, 25 KaSım 2015

Figen Yüksekdağ İskoçya’da Sendika Ziyaretlerinde Bulundu
HDP Es Genel Başkanı 
Figen Yüksekdağ bir dizi 
etkinliğe katılmak için hafta 
sonu İskoçya’da bulundu. 
Britanya’nın en büyük isçi 
sendikalarından, 1.3 mily-
on üyeli, UNISON›un Edin-
burgh bürosunda yapılan 
görüşmeye  İskoçya Ul-
usal Partisi (SNP) 

Avrupa Parlamentosu Milletvekili 
Alyn Smith, UNISON Bölge Sendika 
Başkanları, Stephen Smellie, Margaret 
Gallacher, Viv Thompson; Unite the 
Union Gençlik Komitesi üyeleri Roza 
Salih ile Paul Tonar katıldı.

İskoçya’yı ziyaret etmekten dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Yüksekdağ HDP›nin yürüttüğü mücadele 
ile ilgili bilgi verirken, Kürdistan›da 
halkın devletin saldırılarına karsı kend-
isini savunduğuna ve kendi kendisini 
yönetmeye karar verdiğine vurgu yaptı.

‘Devlet 7 Haziran’ı 
kabul etmedi’

HDP›nin 7 Haziran ile iyi bir 
başlangıç yaptığını söyleyen Yüksekdağ, 
«Bu sonuç Türkiye ve Kürdistan için iyi bir 
başlangıçtı. Öncelikle savaş bölgesi olan 
ülkemiz ile ilgili bir barış umudu ortaya 
çıktı. Fakat bu sonucu geleneksel, baskıcı 
ve otoriter devlet anlayışı kabul etmedi» 
dedi. Secim sonuçlarının devletin anti-
demokratik yönetim anlayışını değişime 
zorladığını ve Erdoğan›ın başkanlık 
umutlarını yerle bir ettiğini söyleyen 

Yüksekdağ, «7 Haziran seçimlerinden önce 
Suruç katliamı ile başlayan; Diyarbakır, 
Mersin, Adana ve Ankara ile devam eden 
katliamlar AKP hükümeti tarafından bir 
seçim malzemesi yapıldı. Çünkü seçimden 
önce HDP›ye oy verirseniz kaos olur diyen-
ler, secim sonuçlarının ortaya çıkmasıyla 
Türkiye ve Kürdistan›ı bir kaos ve savaş 
alanına cevirdiler» seklinde konuştu.

Daha önce dağ ile savaşan dev-
let anlayışının 7 Haziran›dan sonra 
seçim sonuçlarının faturasını sivil halka 
çıkardığına dikkat çeken Yüksekdağ 
Cizre, Silvan ve Nusaybin saldırılarını 
örnek verdi. Bu dönemde oluşturulan 
Anayasal Hükümetin gayri meşru› de 
facto bir hükümet olduğunu dile getiren 
Yüksekdağ, «7 Haziran›dan sonra Kürtler 
demokratik yollardan verecekleri mü-
cadele ile sonuç alabileceklerine inandılar. 
AKP ve Erdoğan›ın seçim sonuçlarının 
kabul etmemesi ciddi bir kırılma yarattı. 
Herkes Erdoğan›ın koalisyon hükümetinin 
kurulmasının önündeki engel olduğunu 
gördü. Bütün bu kan, kaos ve katliam teh-
didi altında 1 Kasım seçimlerine gidildi» 
şeklinde konuştu. 

‘1 kasım kırılma yarattı’
Ardından yaşanan Kasım seçimlerinde 

daha önce kendilerine oy veren insanların 
ya sandığa gitmediğini; ya da sandığa git-
se bile devletin bu sonuçları tekrar kabul 
etmeyeceğini düşündüğünü vurgulayan 
Yüksekdağ; «AKP ve Erdoğan 7 Haz-
iran seçim sonuçlarını kabul etmemekle 
kalmadılar aynı zamanda Sayın Abdullah 
Öcalan tarafından başlatılan Çözüm Sürecini 
de bitirdiler. Türkiye ve Kürdistan›da asker, 
polis ve gladyo turu yapılarla; Ortadoğu›da 
ise selefi, radikal-sünnî yapılarla iş tutmaya 
başladı. Ardından bir devlet kendi halkına 
karşı tank ve kısa mesafeli silah kullan-
maya başladı. Sokağa çıkma yasakları ile 
paralel olarak ilan edilen olağanüstü hal 
uygulamalarıyla 7 Haziran›dan günümüze 
22›si çocuk olmak üzere yaklaşık yüz kişi 
katledildi» diye konuştu. Halk devlete karşı 
kendisini savunuyor Kürt halkının bütün 
bu saldırılar ve katliam girişimlerine karşı 
kendisini savunduğuna dikkat çeken Yuk-
sekdag, Yerinden Yönetim ilanlarının hen-
dek ve sokak eylemlerine indirgenmemesi 
gerektiğine vurgu yaptı. «Ne olacaktı yani 
12 Eylül›de bile bu kadar sokağa çıkma 
yasağı ilan edilmemişti. İnsanlar günlerce 

evlerine hapsedilmeye ve dünya ile bağları 
koparılmaya çalışılıyor. Operasyon yapılan 
şehirlerde onlarca insan katlediliyor. Bu 
insanlar kimseye saldırmıyor, sadece kendi-
sine saldıranlara karşı direniyorlar» diyen 
Yüksekdağ, Kürtlerin artık bu şekilde 
yönetilmeyi kabul etmeyeceklerini dile ge-
tirdi. 

‘Dünyadan ciddi bir 
destek görmüyoruz’

SNP Avrupa Parlamentosu Milletvekili 
Alyn Smith ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdikten sonra AKP›nin 
Avrupa Parlamentosunda dile getirdiği 
argümanlar hakkında bilgi istedi. AKP›nin 
Türkiye›deki demokratikleşme çabalarına 
HDP›nin destek vermediğini söylem-
esi gülüşmelere neden oldu. Avrupa ve 
Dünya kamuoyunun Türkiye, Kürdistan 
ve Ortadoğu ile ilgili ikiyüzlü bir poli-
tika izlediğini ifade eden Yüksekdağ, 
«Yürüttüğümüz demokratikleşme mücade-
lesine dünya kamuoyundan ciddi bir destek 
alamıyoruz. Tabii ki bu mücadele bizim 
ama Dünya devletleri de artık bu kadar 
ayyuka çıkmış bir yönetimi desteklemes-
inler» dedi. 

‘rojava insanlık 
adına direniyor’

Geçtiğimiz aylarda Türkiye›de bulunan 
multeci kamplarını ziyaret ettiğini dile ge-
tiren UNİSON Bölge Başkanlarından Ste-
phen Smellie, İngiltere Parlamentosu›nun 
bu gün tartıştığı Suriye›ye hava ope-
rasyonununa karşı ne düşündüğünü sor-
du. Öncelikle Rojava›nin insanlık adına 
direnip mücadele ettiğine vurgu yapan 
Yüksekdağ, PYD›nin ise bu onurun sahibi 
olduğunu söyledi. Türkiye›ye karşı hiç 
bir düşmanlığı ve saldırısı olmadığı halde 
AKP hükümetinin PYD›yi kriminalize 
etmeye çalıştığını söyleyen Yüksekdağ, 
«İngiliz hükümetinin yapması gereken 
Suriye›yi bombalamak değildir. Sahadaki 
ilerici güçleri desteklemektir. Çünkü savaş 
havada değil karada veriliyor. Medeniyet 
adına büyük devletlerin başka ülkeleri 
bombalaması ilkelliktir. As olan Rojava›nin 
ve demokratik Suriye›nin direnen ilerici 
gücü PYD›yi desteklemektir. İngiltere›den 
beklenen Rusya ve Fransa›nın yaptığı gibi 
PYD›ye temsilcilik hakkını tanımaktır» 
diye konuştu.

Multeci meselesinin siyasi ortamlarda 
çözüleceğine dikkat çeken Yüksekdağ, 
Kobani›nin kurtarılmasından sonra on 
binlerce insanın evlerine dönmesini örnek 
gösterdi. Şengal›in işgalden kurtarılmasıyla 
aynı durumun orada da ortaya çıkacağını 
ifade eden Yüksekdağ, «Mülteci sorunu bir 
tek Türkiye›de değil bütün bölgede vahim 
bir sorun. Fakat Türkiye hükümeti bu so-
runu kullanıyor. Gelen yardımlar oradaki 
insanlara ulaşmıyor. On binlerce mülteciye 
HDP›ye bağlı belediyeler yardımcı olmaya 
çalışıyor. AKP ve Erdoğan ise mülteci 
sorununu dünyanın ve Avrupa›nin kendi 
taleplerini kabul etmesi için kullanıyor. 
Yani şantaj yapıyor. Bu bir insani ve si-
yasi meseledir, çözümü de siyasi olacaktır» 
şeklinde, sözlerini noktaladı.
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Londra Kürt Film Festivali 
Ödül Töreni İle Sona Erdi
Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Londra Kürt Film Festivali düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

13 Kasım Cuma akşamı Hackney Town Hall’da yapılan resepsiyon ile 
başlayan 9’uncu Londra Kürt Film Festivali bir hafta devam eden gösterim-
lerden sonra Hackney Picturehouse’ta yapılan ödül töreni ile sona erdi. Beşinci 
Yılmaz Güney Kısa film yarışması kapsamında yarışan 10 kısa film içerisinden 
seçilen en iyi üç filmin gösterimi ile başlayan tören ödül töreni ile devam etti. 
Yapılan ödül törenin ardından dünyaca tanınan Kürt harp ustası Tara Jaff ve 
Abid Rostami mini bir müzik dinletisi sundu.

Suncem Koçer, Shiler Murdochy, Peri İbrahim, Laura Evers Johns ve Julia 
Sako’nun jüri üyesi olduğu beşinci Yılmaz Güney Kısa Film yarışmasında Ser-

hat Karaaslan’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Dondurma’ birinci, Tahsin Özmen’in 
yönetmenliğini yaptığı Mast(Yoğurt) ikinci,  Kamiran Betasi’nin yönetmenliğini 
yaptığı ‘Uzun bir Gece’ üçüncü olarak seçildi. Jüri özel ödülü de, Iraj Moham-
madi Razini’nin yaptığı ‘Ve Şimdi Erkek’ adlı filme verildi. 

Bir hafta devam eden festivalde 30’un üzerinde uzun metrajlı film, belgesel 
film ve kısa film gösterildi. Festivale, Hisham Zaman, Ömer Leventoğlu, Hü-
seyin Karabey, Erol Mintaş, Kenan Korkmaz, Fariborz Kamkari, Sahim Omar 
Kalifa gibi usta kürt yönetmenlerin yanı sıra kürt film yapımcısı Mehmet Aktaş 
ta katıldı. Festival Kürtlerin yanısıra yabancılar tarafından da yoğun ilgi gördü. 



8   ÇaRşamBa, 25 KaSım 2015

On seneyi aşkın tecrübesiyle kadınlara hiz-
met veren Roj Women, Kürtçe ve Türkçe ko-
nuşan şiddet mağduru kadınlara danışmanlık ve 
ücretsiz hukuki hizmet sağlamaya devam ediyor. 
Geçen yıla başlatılan, ‘Şiddetsiz bir yaşam için’ 
adlı projeyle, şiddet mağduru kadınlar hukuki ve 
sosyal destek almaya devam ediyorlar.

Aile içi şiddet gören kadınlar için tam dona-
nımlı hizmet sunan proje, Roj Women’a başvu-
ran kadınlara hukuki destekten, iş bulmak için 
desteğe kadar yardımcı oluyor.

Proje kapsamında danışma hattı ve hafta-
lık bire bir görüşmeler aracılığıyla, şiddete 
maruz kalan, ya da kendini tehlikede hisse-
den kadınlara yardım eli uzatılıyor.

Roj Women sözcüsü, projenin amaçlarını 
şöyle anlattı: ‘‘Toplumda bir çok kadının şid-
dete maruz kalıp ama her hangi bir yardıma 
başvurmadıklarını görüyoruz. Amacımız sa-
dece hukuki destek değil, aynı zamanda zor 
durumda olan kadınlara manevi destek vere-
bilmek.’’

Şiddet gören kadınların yardıma başvurma-
malarında bir çok etken olduğu ifade edildi: 
‘‘Dil sorunu bunda büyük bir etken. Ya da ka-
dınlar sistemi bilmedikleri için, kendilerini koru-
yabileceğinden emin olamıyorlar. Çocuklarının 
ellerinden alınabileceklerini düşünüyor bir çok 
kadın örneğin.’’

aile içi şiddet konusunda 
sadece bilgi alınabilir

Roj Women’a başvuran kadınlar sadece bil-
gi alabilecekler ve her hangi bir işlem başlat-
ma mecburiyetinde değiller. Roj Women adına 
yapılan açıklamada şöyle denildi: ‘‘Biz yasal 
haklarını kendilerine anlatıp, kendileri, ve var 
ise, çocukları için en doğru kararı almaları için 
yardımcı olacağız. Alacakları kararları tamamen 
kendileri belirleyecek. Başka hiç kimsenin bilgi-
si olmadan, gelip bizden sadece bilgi alabilirler. 
Kendileri istemeden her hangi bir işlem kesinlik-
le yapmayız. Bizim için öncelik onların kararı.’’

Aile içi şiddet gören kadınların, hayatlarını 
tehlikeye atan durumlar olduğu halde yardıma 
başvurmamalarının altında genelde konuyla ilgi-
li toplumsal anlamdaki yanlış algılar bulunuyor. 

Roj Women, kendilerine baş vuran kadın-
ların isteği doğrultusunda işlem yapılacağı ve 
gizli olan görüşmelerin sonucunda, sadece ta-
lep olduğu taktirde avukat ya da başka bir yet-
kiliye bilgi verileceğini belirttiler.

Türkçe, Kurmanji, Sorani ve İngilizce konu-
şan danışmanların bulunduğu programda, Roj 
Women kadınlara her aşamada destek sunu-
yor: ‘‘Bize başvuran kadınlara hukuki yardım, 
danışmanlık, güvenliğiniz için gereken tüm 
destekler verilir. Ülkedeki yasal durumundan 

dolayı endişeli olan ve bu sebepten, şiddet gör-
düğü halde yardım almaktan çekinen kadınla-
ra özellikle destek olmak istiyoruz. Çünkü bu 
durumda eşleri fiziki şiddet yanı sıra, duygusal 
baskıyla ve korkutarak, kadınlar kendilerinin 
çaresiz olduklarını düşündürüyorlar.’’

Kadınlar kendilerini nasıl koruyabilecekleri 
konusunda bilgi almak ve hakları konusunda 
bilgi almak için Roj Women’a baş vurabilirler.

tanıdığınız birileri için de 
yardım isteyebilirsiniz

Kendisi şiddet gören kadınlar dışında başka 
birisine yardım etmek isteyenler de program-
dan faydalanabilecekler.

Neden Yardım almanız gerekebilir:
• Eşinizden, ya da aile içerisinde 

fiziki şiddet görüyorsanız
• Şiddet tehditti alıyorsanız
• Maddi olarak kontrol ediliyorsanız 

Cinsel tacize maruz kalıyorsanız
• Duygusal baskıyla kontrol ediliyorsanız

Nasıl Yardım alabilirsiniz:
• Roj Women’e ulaşın:
• Telefonda 7 gün 24 saat 

arayabileceğiniz danışma servisi:
• 07776 326204
• lifefreeviolence@rojwomen.org.uk
• www.rojwomen.org
Aynı numaradan arayarak haftalık danışma 

seansı için bir e bir randevu alabilirsiniz. (Gü-
venlik ve gizlilik için adres, aradığınızda verilir)

Hayatınızın tehlikede olduğunu düşünüyor-
sanız ve acil durumlarda Polisi 999 numarasın-
dan arayınız.

Roj Women ‘Şiddetsiz bir Yaşam için’ Projesi 
Kadınlara Destek Vermeye Devam Ediyor
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Şilan Daha Güçlü Bir Savunma-Sahiplenme Hakediyordu
Aras Ararat-Londra 

Konumuz bir genç Kürt kızı ve onun 
şahsında mahkum edilen bir halkın haklı 
davasıdır. İngiltere tarihinde ilk defa bir kişi 
PKK’ye katılmaya TEŞEBBÜS etmekten 
ceza aldı. Ve bu dava ilerisi için İngiltere’de 
yaşayan tüm yurtsever Kürt halkını daha faz-
la kriminalize etmek için sürekli olarak örnek 
teşkil edecektir. Anlayacağınız bu karar bir 
kanun hükmündedir. Bundan sonra aynı kat-
egorideki davalara örnek gösterilip basit bir 
şekilde haksız cezalar verilebilecektir. 

Şilan Özçelik’i hepiniz duymuşsunuzdur: 
Kobane’nin Daiş barbarları tarafından 

kuşatıldığı ve bu barbarlara insanlığın en 
büyük irade savaşının verildiği dönemde, 
‘Kürt halkının yalnızlığına isyan ederek 
Kürt özgürlük hareketine katılma kararı 
alan’ Şilan Özçelik arkasında iki mektup ve 
bir video bırakarak evden ayrılır. Bıraktığı 
mektup ve video’da kararının gerekçelerini 
geniş bir şekilde anlatır. 

Ayrılışının hemen ardından aile, İngiliz 
polisini kızlarının ‘kayıp’ olduğu hakkında 
bilgilendirir ve Şilan’ın arkasında bıraktığı 
mektup ve video da polise emanet edilir. 
Büyük ihtimalle aile işlerin bu dereceye 
varacağını asla düşünmemiştir. 

İngiltere’nin İtv ve Channel 4 gibi en 
büyük haber kanalları ve gazeteleri Şilan’a 
geniş yer ayırdı. Şilan’ın Daiş’e karşı 
savaşmak için Kobane’ye gittiğini günlerce 
yazdılar. Hatta Türkiye’nin önde gelen ulus-
al yalan yayın kuruluşları ‘İngiliz polisinin 
aradığı Şilan Kobane’de ortaya çıktı’ gibi 
manşetler attılar. 

Ve nihayetinde Şilan dört aylık Avrupa 
gezisinden sonra Londra’ya geri döndü. 
Havalanında yapılan sorgulamadan son-
ra serbest bırakılan Şilan Mart ayında 
çıkarıldığı mahkemede, PKK’ye katılmaya 
TEŞEBBÜS etmek suçundan tutuklandı. 
Dokuz aydır tutuklu olarak yargılan Şilan 

Özçelik geçtiğimiz hafta görülen ve üç gün 
devam eden mahkemede suçlu bulunarak 23 
ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Şilan’ı en son Londra merkezinde 
yapılan Kobane’yi sahiplenme eyleminde 
ve Eylül ayında Old Bailey mahkemesinde 
yapılan duruşmaya video konferans yoluyla 
katılmasında gördüm. Şilan kararlı, inançlı 
ve Kürt halkının özgürlük mücadelesine 
bağlı bir gençti. Buna rağmen hakim John 
Bevan’ın, Şilan’ın yüzüne ‘aptal, sahtekar, 
beceriksiz genç kadın’ demesi ‘adalet 
dağıtıcısı’ rolündekinin ne kadar adaletsiz 
ve Kürt hareketine karşı içi nefret ile dolu 
olduğunu gösteriyordu. Ortadoğu’da ve 
Avrupa’da yaşanan onca gerçekliğe rağmen 
masum bir Kürt gencine bu denli kindar bir 
şekilde ‘sahtekar’ gibi suçlamalar getirmesi 
neyin gizlenmeye çalışmasıydı acaba...  
Çünkü asıl sahtekar olan barbar Daiş’çileri 
aklayıp, Kürt halkının haklı davasını terörize 
eden birimlerin kendisidir. 

Çok kısa bir süre önce yine Londra’da 
görülen bir mahkemede; altı ay boyunca 
Daiş çetelerinin kontrolündeki Raqqa’da 
Daiş ile birlikte çalışan, İngiltere’ye 
döndükten kısa bir süre sonra ikinci kez 
Daiş’e katılmak için giderken, Türkiye’de 
tutuklanıp İngiltere’ye iade edilen Jamila 
Henry, serbest bırakılmıştı. ‘Yaşamını 
yeniden kurması’ için Jamila’ya şans veren 
mahkeme, aynı hassasiyeti genç Kürt kızı 
Şilan Özçelik’e tanımamakla birlikte kend-
isini ‘sahtekar’ olarak ilan etmesi kabul edi-
lecek gibi değil. 

Evet kuşkusuz devletin ve devletçi 
yargının Kürt özgürlük mücadelesini 
terörize-kriminalize etme gibi çabaları 
sürekli olmuştur ve olmaya da devam ede-
cek gibi görünüyor. Ancak buna karşın 
verilen tepkide ciddi bir yetersizlik olduğu 
gözüküyor. Şilan’ın savunmasında ve 
sahiplenilmesinde yetersizlikler olduğu 
gibi...  Genel olarak savunma tarafına 
baktığımızda, çok zayıf ve yetersiz bir 

hazırlık görüyoruz. Savunma tarafının 
basına yansıdığı kadarıyla, argümanları 
çocukça...  Davanın savunma tarafından ve 
Kürt kurumları tarafından yeterince ciddiye 
alınmadığını ve doğuracağı tarihi sonuçların 
görmezden kaçtığını düşünüyorum. Kürt 
halkı açısından ve Şilan açısından şuan or-
taya çıkan olumsuz sonuç gibi, çok tarihi 
olumlu sonuçlar da çıkma ihtimali olabilirdi.

Üç gün devam eden mahkemede jüri 
iki karar arasında seçim yapmak zorunda 
bırakıldı. Şilan, ‘romantik aşkı’ peşinden 
mi gitmişti, yoksa video ve mektuplarda 
belirttiği gibi ‘dağların gelini’ olmaya mı 
gitmişti. 9’u kadın, 3’ü erkek olan Jüri 
üyeleri bu iki seçenek arasında seçim yap-
mak zorunda bırakıldı. Savunma tarafı, 
Şilan’ın ‘Romantik aşkı’ peşinden gittiğini, 
savcı da ‘dağların gelini’ olmaya gittiğini 
savundu. Jüri üyeleri mevcut delillere 
dayanarak ‘dağların gelini’ olmak için evden 
ayrıldığına inandı ve bu yönlü karar kıldı. 

 Mahkemenin ilk gününde hakim  John 
Bevan’ın, jüri üyelerine, davaya karşı 
önyargılı yaklaşma tehlikesi olduğunu ve 
Cuma günü Paris’te gerçekleşen saldırıya 
bağlamamalarını söylediğinde büyük ihti-
malle ‘romantik aşk’ savunmasından öte, 
Daiş barbarlığına karşı savaşmaya git-
menin suç olamayacağı yönünde bir sa-
vunma bekliyordu herhalde. Çünkü Şilan 
bıraktığı videoda Kobane’deki Kürt halkının 
çaresizliğinden, Daiş’in barbarlığından 
genişçe bahsediyordu. Peki hakimin 
beklediği gibi bir savunma yapılsaydı  
mahkememin seyri değişirmiydi?

Evet değişme ihtimali vardı, hem de 
mahkeme, tarihi bir seyir alabilirdi. Jüri 
üyeleri, tekniki iki seçenek arasında ka-
rar vermekten çok, Daiş’e karşı savaşma 
teşebbüsünde bulunmanın suç olup olmadığı 
konusunda karar vermek zorunda bırakılırdı. 
Dünya genelinde Daiş’e karşı hassasiyetler-
in bu kadar yüksek olduğu bir dönemde 
Jüri üyeleri tarihi bir karar vermek zorunda 

kalırdı. Hakim ve savcı ellerinden geldiği 
kadar davayı dar tutma, farklı yönlere 
çekmesini engelleme gibi bir gayret içinde 
olup sürekli Jüriye dönük ‘davanın terörizm’ 
ile bağlantılı olduğu uyarısı yaptılar. Buna 
rağmen savunma tarafı davayı bu dar çerçe-
veden çıkarabilir ve jüriyi mevcut yaşanan 
gerçekler ışığında etkileyecek bir savunma 
da yapabilirdi. Kürt kurumları ve dostları 
da bu konuyu daha fazla sahiplenip-işleyip 
büyük bir gündem yaratabilirdi. Yaratılan 
bu gündem herkesi olduğu gibi Jüriyi de et-
kileyebilirdi elbette.  

İşin siyasi boyutunu bile bir kenara 
bıraksak bile davanın sonucunda ciddi bir 
çelişki ve haksızlık olduğu ortaya çıkıyor. 
Şilan’ın ‘PKK’ye katılmak için gidiyorum’ 
dediği mektup ve video dışında PKK’ye 
katıldığını gösteren tek bir delil yoktur. 
Kaldıki Şilan’ın PKK’ye katılmadığını, 
Avrupa’da birkaç ay kaldıktan sonra kend-
isinin eve döndüğünü İngiliz istihbaratı da 
çok iyi biliyor. Suriye’de YPG saflarında 
savaştıktan sonra İngiltere’ye dönen bazı 
İngilizlere dava bile açılmadığını biliyoruz. 

Hatta daha da öteye gidelim, benim bizzat 
tanık olduğum davalar var: bir süre PKK 
içinde savaşmış, ayrılmış ve İngiltere’ye gelip 
iltica başvurusu yapmış kişiler de var. Ve bu 
kişiler PKK içerisinde savaştığını ama son-
radan ayrıldığını söyleyerek bizzat bu ülkenin 
içişleri bakanlığından oturum almışlardır. Bu 
kadar örnek varken genç bir kızı ‘niyetlendi’ 
diye cezalandırmak neyin nesi! 

Senin terörizmle suçladığın Kürt 
halkının yiğit çocukları bugün Ortadoğu’da 
senin vatandaşın Alan Henning’in kafasını 
kesen haydutlara karşı kahramanca 
savaşıyor...

Şilan şahsında terörize edilmek istenen 
Kürt özgürlük hareketinin, terörizme karşı 
savaşan en büyük güç olduğunu daha gür 
haykırma zamanıdır...

Gün birilerinin yüzüne asıl SAHTEKAR 
sizsiniz deme günüdür...
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ATİK Londra, Volkan Yaraşır`la Panel gerçekleştirdi

Geçtiğimiz hafta sonu Londra’da bulunan DAY MER salonunda Tohum Kültür Merkezi tarafından organ-
ize edilen bir Panel gerçekleştirildi. Panele konuşmacı olarak Araştırmacı Yazar ve Sendika eğitmeni Vol-
kan Yaraşır ile ATİK temsilcisi Mahmut Özkan katıldılar.  60 civarında dinleyicinin ilgiyle dinlediği Panelde 
devrim, sosyalizm ve komünizm şehitleri için saygı duruşu yapıldı.

Suruç, Ankara, Silvan, Cizre 
katliamlarının anısına hazırlanan bir 
sinevizyon ile ATİK li 10 devrimci 
tutsakla ilgili bilgi ve açıklamaların 
yer aldığı bir video gösterildi.

“Ortadoğu`da son süreç ile 
Türkiye`de 1 Kasım seçimleri sonrası 
durum“a dair analizlerin yapıldığı 
Panel yaklaşık 3 saat sürdü. Vol-
kan Yaraşır ile ATİK temsilcisinin 
sunumları ardından dinleyicilerden  

sorular yöneltilerek ve görüş be-
lirtilerek katkı yapılan panel, interaktif 
şekilde gerçekleştirildi.

ATİK : “Orta Doğu’da ve bugünkü 
somutta Suriye`de büyük Empery-

alist devletlerin uşakları üzerin-
den sürdürdüğü vekalet savaşları, 
Rusya`nın Esad rejimi lehine tavır 
geliştirmesiyle yeni bir sürece girdi. 
Bu süreç aynı zamanda Türk dev-
letinin zaten boşa düşen planlarını 

iyiden iyiye bozdu. IŞİD Arap 
gençliğinin çürüyen isyanıdır. Em-
peryalistler ve gerici devletler eliyle 
beslenip semirtilen IŞİD üzerinden 
tüm Emperyal güçler, dünya ezilen 
halklarına ölümü gösterip, sıtmaya 
razı eden bir politika gütmektedirler. 
Rojova da Kürt özgürlük hareketinin 
ve devrimci dostlarının direnişi çok 
önemli tarihsel bir misyona sahiptir. 1 
Kasım öncesi ve sonrası süreçte HDP, 
liberal ve burjuva bir kuşatma altına 
alınmak istenmektedir.  Parlementer 
mücadelenin her şey olmadığı bilin-
melidir. Sokağın,fabrikanın,dağın ve 
kitle direnişlerinin sinerjisini arkasına 
alan ve ona uygun davranan bir par-
lementer mücadele yadsınamaz, ancak 
süreç tehlikelerle doludur. Bu duruma 
karşı uyanık olunmalıdır. Emperyalist 
savaşlardan dolayı yaşam alanlarını 
terketmek zorunda kalan yüzbin-
lerce mültecinin avrupaya gelişlerine 
Demokratik kurumlar ilişki kurarak, 
destek vererek katkıda bulunmalıdır. 
Bu göçlerin ve yoksulluğun 
sorumlularının Emperyalizm olduğu 
gerçeği kitlelere teşhir edilmelidir.”

VOLKAN YARAŞIR: Ortadoğu 
Emperyal güçlerin mini bir savaş 
alanıdır.Dünya enerji rezervlerinin %65

inin olduğu bu bölge adeta 
dünyanın kalbidir.Emperyalistlerin 
çıkar dalaşı ve taşeron güçleri üz-
erinden sürdürdüğü iç savaş ve 
istikrarsızlaştırma bölgede yeni 
dengelerinde ortaya çıkmasına vesile 
olmuştur. Kürt direnişi bir çok planı 
bozmuştur. Sycs-Pickot anlaşması 
fiilen son bulmuştur.Kürt direniş 
dinamiği sürecin motorudur.Tehlikler 
de yok değildir.İşçi hareketinin Kürt 
direniş dinamiği ile ittifak içinde 
olması bir zorunluluktur.”
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Eğitim Kesintileri Çocuklarımız 
İçin Ne Anlama Geliyor?

Geçen hafta Çarşamba 
günü eğitim bütçesindeki kes-
intiler konusunda görüşmeler 
yapmak için Hackney bölges-
indeki öğretmenleri temsilen 
Parlamento’da bazı görüşmelerde 
bulundum. Bu görüşmelerde 
daha çok ortaya çıkan eğitim 
bütçesindeki kesintilerin artık 
kaçınılmaz olduğu gerçeğiydi. Bu 
hafta açıklanacak bütçe ile beraber 
kamu ve sosyal alanında olacak bir 
çok kesintiye eğitiminde eklen-
mesi kesintilerin artık tüm alanlara 
yapıldığı açık bir şekilde beyan 
edecek. Bu kesintiler ilk etapta 16-
19 yaş seviyesindeki öğrencileri 
etkileyecek olarak görülse de Or-
taokul ve İlkokullarında kesinti 
ve tasarruf politikalarından zarar 
göreceği kaçınılmaz. Kesintiler 
öğretmen, araç gereç ve bir çok 
ders bölümünün kapanmasına yol 
açarken bir çok öğrenci ya daha 
büyük sınıflarda ya da öğretmensiz 
sınıflarda eğitim görmeyle yüz 
yüze bırakacak.

Hükümet eğitim bütçesinin 
dağıtımı konusunda var olan ve 
ise yarayan metot yerine yeni 
bir uygulamayı hayata geçirmek 
için düğmeye bastı. Hükümet 
bazı belediyelerin gereğinden 
fazla bütçe aldığını söylerken 
bu belediyelerin isimlerini ver-
mekten kaçındı. Eğitim bütçes-
ini artırıp öğrencilere daha fazla 
olanak ve daha kaliteli bir eğitim 
sunmak yerine, var olan bütçeyi 
yeni bir şekilde dağıtıp, bir ye-
rden alıp başka bir yere vererek 
‘yeni bir uygulama’ yapmış gibi 
görünecek. Daha kaliteli bir 
eğitim için eğitime daha fazla 
bütçe ayırmak olmazsa olmaz 
şartların başında geliyor. Aksi 
takdirde eğitimde İngiltere Ul-
usal Sağlık Servisi (NHS) gibi 
gittikçe kötüye gidip özelleştirme 
ile karşı karşıya kalacak.

Peki eğitimde olan kesintiler 
ne kadar ve nereleri etkiliyor? Bu 
soruya ilk olarak İlk ve Orta ok-
ullardan başlayalım. İlk ve Orta 
okulların bütçesi son dönemlerde 
‘Pupils Premium’ adı altında 
verilen ek ödemeler yapıldı. Bu 
ödemeler yeterli olmadı. Fakat 
önümüzdeki beş yıl için hükümet 
İlk ve Orta okulların bütçesini 
dondurup beş yıl boyunca aynı 
ödeme miktarlarını yapacak. Buda 
okul bütçelerinin enflasyonun 
altında kalacağına bununda ger-
çek anlamıyla yaklaşık %8 gibi 
bir kesinti olacağı anlamına geli-

yor. Eğitim kesintileri en çok kolej 
eğitimi olarak bildiğimiz 16-19 
yaş arasındaki eğitimi sektörünü 
etkileyecek. 2010 yılından bu 
yana bu sektörde yapılan yaklaşık 
14%’lük kesintiye yeni bütçede en 
az 10% daha kesinti yapılacak gibi 
görünüyor. Buda zaten can çekişen 
kolej ve sixth formların neredeyse 
tüm derslerini kapatmasına yü-
zlerce öğretmeni işsiz bırakması 
anlamına geliyor.

Kesintiler bu şekilde devam 
ettiğinde önümüzdeki dönem ola-
bilecek kesintiler ve yansımaları 
şunlar olacak: 
• Öğretmen sayısında Orta 

okullarda 69% ilk okullarda 
20% kesinti olması bekleniyor. 

• Okullarda çalışan yardımcı 
öğretmenlerin sayısında ilk 
okullarda 47% orta okullarda 
65% kesinti olması bekleniyor.  

• Ortaokulların %70’de ilk 
okulların %45’de sınıf mevcut 
neredeyse iki katına çıkacak. 

• Ek Eğitim Bütçesi ve İngilizce 
Dil Yardımı desteği ilk 
okullarda 56% orta okullarda 
52% kesintiye uğrayacak. 

• Kurslar ve müfredat 
bölümlerinde orta okullarda 
66% ilk okullarda 23% 
kesintiye uğrayıp bir çok 
bölüm kapatılacak. 

• Okul araç ve gereçlerinde ilk 
okullarda 59% orta okullarda 
76% kesinti yapılacak. 

• Okul tamirleri orta okullarda 
40% ilk okullarda 31% 
kesintiye uğrayacak.
Maliye bakanı bu kesintil-

eri bütçe açığı ile açıklamaya 
çalışırken, Suriye ya da başka 
ülkeleri bombalamak için bütçe 
ayırmayı ihmal etmiyor. Buda 
yetmiyor gibi şirketlere vergi 
rahatlığı getirip onların daha 
az vergi ödemelerini sağlıyor. 
Kamu alanların hemen hemen 
hepsinde büyük kesintiler yap-
maya devam ederken nükleer 
silahlanma ve diğer harcamaları 
koruyarak kendisinin kimin 
yanında olduğunu dün olduğu gibi 
bugünde gösteriyor. İngiltere’de 
yaşayan toplumun üyeleri olarak 
bizlerde önümüzdeki dönem bu 
konuda yapılacak kampanyalar-
da yerimizi alıp başta eğitime 
ve çocuklarımızın geleceğine 
sahip çıkarak üzerimizi düşeni 
yapmamız önemli. Ancak ortak 
sayılan bu soruna karşı ortak bir 
tavır alırsak sahiplenmiş oluruz.

www.educatorsforum.co.uk | info@educatorsforum.co.uk

EĞİTİM 
YAZI DİZİSİ

Ortaokul ve üniversite yıllarında ilgimi çeken 
ve ilginç  sayılacak deneyim ve gözlemlerim oldu. 
Britanya’da eğitim sisteminin nasıl çalıştığını ve 
İngiliz olmayan gençler için ne kadar zor olduğu 
gördüm ve anlamaya çalıştım. 

Ortaokulun ilk haftaları korku doluydu. Hiçbir 
öğrenciyi tanımıyordum. Her şeye sıfırdan başladım. 
İlk bir kaç haftamı okula yerleşmekle ve yeni arkadaş 
seçmekle geçirdim.  Hemen arkadaş bulmakta 
zorlandım. Benim durumumda olan öğrencileri 
tanıdıkça bir çevre edindim ve kendimi rahat 
hissettiğim bir arkadaş gurubum oluştu.

7. ve 8. sınıfta zamanımın çoğu kendi sınıfımdan 
arkadaşlarla geçirdim. Bu arkadaşlarla ders çalışıyor 
bunlarla geziyordum. Aynı sınıftan arkadaşlarla 
dayanışma ve beraberlik duygularım gelişti. O 
yaşta bu duyguları taşıyan birçok çocuğun olduğuna 
inanıyorum. Her şeyin  değişime uğradığı o yaşlarda 
herkesin guruba sadık ve güvenilir olması önkoşuldu.  

Yaşamın bazı  temel noktalarında insan 
her zaman süreklilik ve kalıcılık ister, örneğin 
aile ve arkadaş ilişkilerinde. Okullarda oluşan 
arkadaşlıkların kalıcılığı bir gencin yaşamı için de 
çok önemlidir.  

8/9. sınıflardan sonra, GCSE’de birçok derste 
öğrenciler yeteneklerine ve başarı performansına 
göre guruplara ayrılırlar. Ne yazık ki tam bu za-
manda okulda ayrımcılık başlıyor. Etnik azınlıkların 
başarısız çocukları en alt guruplara yerleştiriliyor. 
Gözlemlediğim kadarıyla bu çocuklar hemen etnik 
temelde bir guruplaşmaya giriyorlar. Afro/Karayi-
pli çocuklar zamanlarının çoğunu birlikte geçirirl-
erken Hint/Asyalı ve Türk/Kürtler aynı biçimde 
yakınlaşıyorlar.   

Bunları söylerken benim gibi çeşitli kültürl-
erden çocuklarla arkadaşlık kuran gurupların da çok 
olduğunu unutmamak gerek. Farklı yaş gurupları 
arasında yakınlıklar ve guruplaşmalar da çok göze 
çarpıyordu. Etnik kültürel ayrımın yanında aynı 
müzik ve giyimden hoşlananlar da birbirlerine 
yakınlaşıyorlardı. Bu daha çok beyaz öğrenciler 
arasında görülebiliyordu.   

Rock müziğinden hoşlananlara 
‘grungers’(granjers) ve ‘garaj’ müziği dinleyip 
hep sportif giyinenlere de ‘townies’ (tavnis) denil-
irdi. 11. sınıfa doğru Türkçe konuşan öğrenciler 
diğerlerinden hemen fark edilirdi. Türkçe konuşan 
gurupla Grungers’lar arasındaki kavgayı  hala hiç 
unutamıyorum.   Birbirleriyle o kadar çok vahşice 
dövüştüler ki okulda günlerce herkesin dilindey-
di. Tabi ki bu olayın sonucunda bazıları hastanelik 
bazıları polislik oldular.  

Ne yazık ki etnik gurupların arasından en çok 
Türkçe konuşan çocuklar sınıftan atılır, koridor-
larda bekletilirdi. Bunlar için okul evin dışında 
arkadaşlarla geçirilen bir sosyal faaliyet sayılıyordu 
sanki. Okulu bir eğlence ve boşa geçirilen bir zaman 
olarak değerlendiren değişik guruplardan önemli 
sayıda öğrenci vardı. Bir başka unutamadığım önem-
li bir deneyimim de 10. sınıftaki fen dersleriydi. Her 
hafta ayrı bir yardımcı öğretmenin gelirdi derslere. 
Bazı sıkıntılar nedeniyle olsa gerek okul idaresi bir 
türlü kalıcı bir öğretmen bulamamıştı.    

Okulu ciddiye almayan yalnızca öğrenciler 
değildi. Bazı öğretmenler de sınıfı olduğu gibi kabul 
edip fazla çaba göstermezlerdi. Yüksek not almak ta-
mamen öğrencinin çabasına bağlıydı. 

Okulda başarısız olmaya ve okulu zor görmeye 
başlamıştım. Anne ve babamın zorlaması, okula 
sürekli olarak gelip öğretmenlerle ve danışmanlarla 
konuşmaları, derslerime ilgi gösterip bana destek 
olmaları ve okulda düzenli eğitim almaya başlamamla 

11. sınıfta GCSE sınıflarımda yeniden başarıyı yakal-
amaya başladım. Diğerleri için bu kolay değildi, 
GCSE sınavlarını geçmek, A-Level’a girmek veya 
herhangi bir sertifika almak onlar için zordu. 

Birçoğu 16 yaşını bitirir bitirmez, yani GCSE 
sınavlarından hemen sonra, ileride yaşamlarını 
kolaylaştıracak bir şey elde etmeden okul hayatlarını 
bitirdiler. Düzenli bir aile, onlardan gelecek destek, 
yakın arkadaşlık ilişkileri ve mali gelir bazılarının 
yaşamında ne yazık ki hiç yoktu.         

A-Level derslerimin seçimi öğrenim hayatımın 
bir sonraki aşamasıydı.Bize seçebileceğimiz der-
slerin bir listesi verildi ve ardından seçimlerimizi 
tartışmak için bir toplantı yaptık.  Toplantı öncesi 
hangi dersleri istediğimi net bir şekilde biliyordum. 
O dönemler üniversitede tıp okumayı düşünüyordum.  
Ancak benim kontrolüm dışında olan A-Level 
programındaki kısıtlamalar nedeniyle, istediğim 
dersleri alamadım ve sıkıcı bürokratik engellerle 
karşılaştım. Her ne kadar okumak istediğim bölüm 
için gereken A-Level dersleri bundan etkilenmese de, 
çok istediğim halde alamadığım derslerden edinmiş 
olabileceğim bilgi birikimi bugün beni nasıl etkiledi, 
diye düşündükçe kendi kendime üzülürüm. Yine de 
6th Form’daki deneyimim olumsuz değildi.

A-level okumak önceki okul deneyimler-
ime göre tamamen farklıydı. GCSE’de başarı 
gösterememiş pek çok kişi okuldan ayrıldığı için, 6th 
Form çoğunlukla çalışkan ve istekli öğrencilerden 
oluşuyordu. İlk yıl 5 tane As-Level dersi aldım. Bun-
lardan bir tanesi Türkçe idi ve derslere girmem ger-
ekmiyordu.  İlk yılın pek çok yeni konular ve yeni 
öğrenme ve ölçme—değerlendirme metodlarıyla 
karşılaştığımız yoğun bir yıl olduğunu hatırlıyorum.  
Daha ne olduğunu bile tam anlamadan bir yıl hemen 
geçip gitmişti.  Ardından yaz geldi ve üniversite için 
kararlar almaya başlamam gerekiyordu. Şanslıydım 
çünkü neye başvuracağımı biliyordum ve etrafımdaki 
insanlar kadar stres yaşamadım.  Ama iyi düşünülmüş 
ikinci bir planımın olmaması bugün en çok pişman 
olduğum şeylerden biridir.  Başvurmak için 4 adet 
tıp okulu ve diğer bölümlerden 2 adet seçeneğim 
vardı.  Tıp o zaman, ve halen de, girmek için en çok 
rekabet edilen alanlardan biriydi. Eğer 17 yaşındaki 
o zamanki ben bunun gerçekten ne anlama geldiğinin 
farkında olsaydım, herhalde başvurmazdım, çünkü 
benim de içlerinde olduğum yüzlerce, binlerce 
öğrenci reddedildi.  A-Level’ı tamamlayana kadar 
elimde iki seçenek kalmıştı: Ya bir yıl ara verip tekrar 
başvuracaktım ya da 5. veya 6. seçenek olarak bana 
önerilen yerleri kabul edecektim.  Herhalde o zaman-
lar ara yılda ne olur ne biter diye korktuğumdan ve 
o Eylül üniversiteye başlamayı çok istediğimden, ik-
inci seçenekte karar kıldım.  İleride bazı dersleri alıp 
sonrasında tıp fakültesine geçebilirim diye umuy-
ordum.  İlk başta Biyomedikal Bilimler okumayı 
seçtiğim için pişman oldum. Derslerden ve ortamdaki 
insanlardan nefret ediyordum. İlk yıl üniversite sanki 
okulun bir devamıymış gibi gelmişti. Hayalimde 
canlandırdığım üniversiteden tamamen farklıydı.  

Sonradan, Nöroloji’ye geçiş yaptıktan sonra, 18 
yaşında almış olduğum bu kararın doğru bir karar 
olduğunu anladım. Şimdi master ve doktora yapmak 
istiyorum. O zamanlar bir yıl ara verip istediğim 
bölümlere girmek için tekrar başvuru yapmış 
olsaydım, şimdi kim bilir nerelerde olurdum.  

Üniversite başvurularının çok erken bir yaşta (17-
18) yapıldığını ve o yaşlardaki insanlara ailelerinin, 
okullarının ve öğretmenlerinin daha fazla maddi ve 
manevi destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. 
Kendi yollarını bulmaları için onları karanlıkta 
bırakmak hiç doğru değil. 

Ortaokuldan Üniversiteye Deneyimlerim… Başak

EĞİTİm SaYFaSı

Eğitim Köşesi

Oktay  
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

oktyshbz@googlemail.com



14   ÇaRşamBa, 25 KaSım 2015

Düşürülen Rus uçağı Türkiye’nin başına dert olacak
Suriye’nin Bayırbucak 
bölgesinde, Türkiye sınırı 
yakınında bir savaş uçağı, 
Türk hava sahasını ihlal 
ettiği gerekçesiyle angaj-
man kuralları çerçeves-
inde vurularak düşürüldü. 
Olaya ilişkin ilk açıklama 
C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı 
kaynaklarından geldi ve 
“basındaki haberlerden 
hareketle” düşürülen 
uçağın SU-24 tipi Rus 
savaş uçağı olduğu 
açıklandı. 

Genelkurmay, milliyeti bilin-
meyen uçağın 5 dakikada 10 kez 
uyarıldığını, iki F-16 ile “müda-
hale edildiğini” duyurdu. Rusya 
tarafından gelen ilk açıklama ise Sa-
vunma Bakanlığı tarafından yapıldı:  
‘Uçağımız Türk hava sahasını ihlal 
etmedi, kanıtlayabiliriz’... 

Bu açıklama ile birlikte düşürülen 
uçağın Rusya’ya ait olduğu resmi 
olarak kesinleşti. Açıklamada ayrıca 
uçağın ‘yerden ateş’ sonucu düştüğü 
vurgulandı. Rusya’nın yalanlamasına 
Genelkurmay vurulan uçağın iz ana-
lizini yayınlayarak cevap verdi. 

Saat 09:24’te vurularak düşen 

uçakta bulunan pilotların paraşütle 
atladığı belirtilmişti ancak durumları 
tam anlamıyla netlik kazanmış değil. 
Rusya Genelkurmay Başkanlığı bir 
pilot ile kurtarma görevindeki bir 
askerin muhaliflerce öldürüldüğünü 
açıklayarak araştırmaların devam 
ettiğini bildirdi.

Olaya ilişkin Putin’den çok sert 
bir açıklama geldi. ‘Sırtımızdan 
bıçaklandık, sonuçları çok ciddi 
olacak’ diyen Putin ayrıca uçağın 
Türkiye sınırının 4 km uzağında 
düşürüldüğünü söyledi. Yaşanan 
gelişmelerden sonra gözler Rusya 
Dışişleri bakanı Sergey Lavrov’un 

Türkiye’ye yapacağı ziyarettey-
di. Lavrov ziyaretini iptal etme-
kle kalmadı, vatandaşlarına da 
‘Türkiye’ye gitmeyin’ çağrısında 
bulundu. Bu gelişmenin ardından 
Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye 
ile bütün askeri ilişkilerini askıya 
aldıklarını duyurdu.

Neler yaşandı
Sabah Saat 09:24’te Türkiye-

Suriye sınırının Suriye tarafına 
bir savaş uçağı düştü. Türkmen 
Dağı’nda muhaliflerle Suriye re-
jimi arasında yoğun çatışmaların 
sürdüğü bölgede düşürülen uçakta 
bulunan pilotların paraşütle atladığı 

açıklandı. Daha sonra sosyal me-
dyada paylaşılan videolarda İŞİD 
çeteleri mensuplarının barbarca 
paraşütle düşen pilotlara ateş açtığı 
görüldü. 

rusya’dan ilk açıklama: 
‘Hava sahasını ihlal 
etmedik, kanıtlayabiliriz

Bakanlıktan yapılan açıklamada 
ifadeler yer aldı: “Rus uçağı 6 bin 
metre yükseklikte bulunuyordu. 
Pilotların durumu netleştirilecek. 
İlk verilere göre pilotlar uçaktan 
paraşütle atladı. Ayrıca uçak, sa-
dece Suriye toprakları üzerinde 

uçmaktaydı. Bunu objektif verilerle 
kanıtlayabiliriz.”

Putin: terör işbirlikçileri 
tarafından sırtımızdan 
bıçaklandık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin, Suriye sınırında düşürülen Rus 
savaş uçağına ilişkin açıklamalarda 
bulundu. Ürdün’de konuşan Pu-
tin, “Terör işbirlikçileri tarafından 
sırtımızdan bıçaklandık” dedi.

Putin, olayın “türkiye ve 
rusya ilişkileri açısından 
çok ciddi sonuçları 
olacağını” ifade etti.

Putin, ‘’Rus uçağı ve pilotları, 
Türkiye için hiçbir şekilde teh-
dit teşkil etmedi. Bu çok açık. 
Suriye’de düşürülen Rus uçağı, 
IŞİD’le savaş görevini yerine getiri-
yordu. Teröristlere önleyici vuruşlar 
gerçekleştiriyordu. Savaş uçağı Türk 
sınırına 4 kilometre uzaklıktaydı. 
Türkiye, Rusya’nın ABD ile bu 
tür olayların önlenmesi konusunda 
anlaşma imzalamış olmasına karşın 
Rus uçağını vurmuştur. Uçağın 
düşürülmesinin Türk-Rus ilişkilerine 
ciddi sonuçları olacaktır’’ dedi. 
Rusya, Türkiye’ye sadece komşu 
olarak değil, aynı zamanda dost 
bir ülke olarak yaklaştığını söyley-
en Putin, ‘’Türkiye, Rus uçağının 
düşürülmesinden sonra acilen Rusya 
ile iletişim kurmak yerine, sanki 
uçağı Rusya düşürmüş gibi NATO’ya 
başvurdu’’ ifadelerini kullandı.  
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HDP Eş Genel Başkanı 
Figen Yüksekdağ 
parlamentoda konuşacak

Göçmen İşçiler Kültür Derneği, 
Gik-Der’in davetlisi olarak 
önümuzdeki günlerde Londra’ya 
gelip bir dizi çalısmaya ve görüsm-
eye katılacak. HDP Eş Genel başkanı 
Figen Yüksekdağ, Gik-Der, Centre 
for Kurdish Progress ve Centre for 
Turkey Studies (CEFTUS)’un or-
tak düzenleyeceği Parlementoda bir 
toplantı gerçekleştirecek. 

Gölge maliye bakanı, İşci Par-
tili milletvekili Seema Malhotra’nın 
ev sahibliğinde Parlelementoda 
gerçekleşecek olan toplantıyı Millet-
vekili Joan Ryan ve Lord William Wal-
lace yönetecekler. 

30 Kasım Pazartesi saat 7-9 arası 9 
numaralı komite odasında gerçekleşek 

olan toplantının konusunun Seçim 
sonrası Türkiye: Barış için şans varmı 
olacağı öğrenildi. Toplantıya katılımın 
yüksek olması bekleniyor. 

Toplantıya katılmak isteyenlerin 
www.ceftus.org veya www.kurdish-
progress.org internet sitelerini ziyaret 
ederek veya info@ceftus.org email 
adresine yazarak kayıtlarını yaptirabi-
lecekler.

HDP Eş Genel Başkanı Figen 
Yüksekdağ’ın sabah saatlerinde 
Chatham House’da bir yuvarlak masa 
toplantısına katılacağı ögrenilirken aynı 
zamanda bir çok milletvekili ve lordlar 
kamarası üyesi ile de ikili görüşmelere 
gercekleştireceği ögrenildi.

Pabuccu  
Cinler
The Play Lab Company nin yeni oyunu 
“Pabuççu Cinler” Kasım ve Aralık 
ayında da her haftasonu devam ediyor.

İlk olarak “Küçük Kara Balığın 
Maceraları”yla, serüvenlerine başlayan 
The Play Lab Company adlı tiyatro grubu 
ikinci yıllarında ise İngilizlerin yakından 
tanıdığı ünlü Grimm masalı  “Ayakkabıcı 
ve Cinler” i oyunlaştırdı.

Oyun, geçimini ayakkabıcılık yaparak 
sağlamaya çalışan bir ailenin, yaptıkları 
ayakkabıları satamaması ve durumlarının 
kötüleşmesiyle başlar. Evin küçük kızı 
Ayşe, ailesine yardım etmek amacıyla 
sihirli bir madalyon kullanır ve bunun 
sonuncunda kendi doğal ortamlarında 
mutlu yaşayan iki cin olan Dodo ile Zuzu 
ailenin tüm ayakkabılarını değiştirip, 
güzelleştirmekten sorumlu olur. Günler 
geçtikçe aile zenginleşir ancak cinler yoru-
lup, tükenir. Acaba Dodo ile Zuzu daha ne 
kadar dayanabilecektir?

“Pabuççu Cinler” ana olarak para 
hırsının ve başkalarının sırtından 
geçinmenin yanlış olduğunu anlatır. 
Ayrıca, insanların sebep olduğu doğa 
katliamlarından da bahseder.

Şu ana dek DAY-MER, GİKDER, EL-
COM, CAMBRİDGE TKSC, NURHAK 
gibi birçok yerde sergilenen “Pabuççu Cin-
ler” in bundan sonraki ilk durağı 29 Kasım 
Pazar günü(Saat 12.00) HALKEVİ.  Grup, 
daha sonra 30 Kasım Pazartesi günü saat 

18:00 de Cemevi Gençlik Festivali kapsamında LON-
DRA CEMEVİNDE olacak.

Sonra sırasıyla 5 Aralık Cumartesi saat 
12:00 de WALTHAMSTOW TÜRK OKULU 
ve 12 Aralık Cumartesi saat 11:00 de ALİ RIZA 
DEĞİRMENCİOĞLU’nda “Pabuççu Cinler” i izle-
mek mümkün.

3+ yaş üstü tüm tiyatro severlere açık olan bu oyu-
nun biletleri yalnızca £5.

Oyunla ve adreslerle ilgili tüm bilgiler grubun The 
Play Lab Company adlı facebook sayfasından edine-
bilir. Bu güzel oyunu kaçırmayın.



YDG Almanya, 25.Gençlik Kültür ve Sanat Festivali gerçekleşti
Yeni Demokratik 
Gençlik`in her yıl gele-
neksel olarak düzenlediği 
25. Gençlik  Kültür 
Sanat Festivali bu yılda  
“KÖKLERİMİZE SARILA-
RAK İLERLİYORUZ! 
DEVRİMCİ MÜ-
CADELE HER YERDE 
MEŞRUDUR!’’ şiarı adı 
altında 21 Kasım Cumar-
tesi günü Almanya’nın 
Frankfurt şehrinde 
gerçekleşti.

Fotoğraflar Erem Kansoy 

25 yıldır kesintisiz organize edilen 
etkinliğe 700’e yakın kitle katılım 
sağladı.

Kültür Sanat Festivali, yapılan 
açılış konuşması ve Devrimci 
Sanatçılar ve Devrim Şehitleri anısına 
yapılan saygı duruşuyla başladı. 
Saygı duruşunun ardından kısa bir 
konuşma ile bu yıl yapılan Gençlik 
Kültür ve Sanat Festivali’nin özel-
likle Kobane direnişi ve Devrimci 
mücadeleye adandığının altı çizildi. 
YDG Merkezi Yönetim Kurulu adına 
konuşan bir temsilci, gelişen gençlik 
mücadelesinin önemine değindi ve 
festivalin kazanılmış önemli bir mev-
zi olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında “Emperyal-
izm “dışarıda” saldırganlaştıkça, 
“içeride” gittikçe gerici yüzünü daha 
fazla göstermektedir. Geliştirilen 
ırkçılık ve faşist yapıların Avrupa 
ülkelerinde deyim yerindeyse cirit 
atmaları, iş ve eğitim yaşamında 
geliştirilen hak gaspları ile gençlik bir 
cendereye alınmaktadır. Halk içinde 
ortaya çıkan yerli-göçmen çelişkisi 
devlet kurumlarınca bilinçli bir 
şekilde derinleştirilmekte, ırkçı fikirl-
erin geliştirilmesi ile ezilenlerin ortak 
mücadelesi kösteklenmektedir. Sınıf 
birliği parçalanmaktadır. Yaşadığımız 
Avrupa coğrafyasında emperyalizme 
ve faşizme karşı mücadele, ezilen 
gençliğin birliğini sağlamada önemli 
ve en temel halka olacaktır.

Festivalimizin gerçekleşmesi de-
mek, Rojava direnişine destek de-
mek olacaktır. Ezidi soykırımına 
karşı durmak, emperyalizmi teşhir 
etmek demek olacaktır. Şengal 
dağında açlığa, soykırıma mahkum 
bırakılan Ezidilere sahip çıkmak için, 
geliştirilen emperyalist saldırganlığa 
karşı enternasyonal mücadeleyi 
yükseltmek için, haksızlığa karşı 
daha gür bir şekilde ses çıkarmak 
için, örgütlü mücadeleyi geliştirmek 
zorunluluğuna” değindi.

Almanya, Avusturya, Fransa, 
İsviçre, İngiltere, Hollanda ve 
Belçika’dan  katılımcı ve dinleyi-
cilerin yer aldığı festivalde ve Tür-
kiye’ den davet edilen juri üyeleride 
yer aldı.

Gençlik Kültür–Sanat Festivali’nin 
programı, Halk oyunları, Solo, Müzik 
grupları, Tiyatro grupları olmak üzere 
dört bölümden oluştu.

Çocuk kategorisende ki 
katılımcılar ilk bölümde sahne aldı.

Halk oyunları dalından;
Zürih Gençlik Kültür Evi’nin 

Çocuk  Halk Oyunları ekibi, Ham-
burg Sıla Halk Oyunları ekibi ve Atif 
Hamburg Halk Oyunları ekibi sahne 
aldılar.  Daha sonra Halk Oyunların da 
Frankfurt KAGEF Dans grubu sahne 
aldı.

solo Müzik dalı
Asslar’dan Zozan Gündüz, 

Nürnberg’ten Ezgi Özkan Danış,  
Almanya’dan Ali Tekin, Sibel Aybek, 
Avusturya Wörgl den Mert Suludere 
ve Ceyda Say, Londra`dan Zilan 
Kızılateş ve Wetzlar`dan Damla Okur 
Solo dalında sahne aldılar.

Müzik Grubu dalı
Frankfurt’an Grup Yaren ve 

Strasburg’tan  YDG Strasburg Müzik 
grupları sahne adı.

Ardından Münihten katılan Grup 
Nevin sahne aldı.

tiyatro dalı
Köln’den Dialog e.V Köln,  

Wetzlar’dan Natura Tiyatro sahne 
aldılar.  Zürih’ten ise Bir demet Mül-
teci Tiyatro ekibi sahne aldı.

Duisburg’tan ise Charlie Chaplin 
Tiyatro ekibi sahne aldı.

Sinevizyon gösteriminde ATİK 
(Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfedera-
syonu) , YDG (Yeni Demokratik Gen-
çlik) ve YENİ KADIN mücadelesinin 
kısa tarihi özetlendi.

Geçen yıl 24.sü düzenlenen Genç-
lik  Kültür Sanat Festivali’nin, Müzik 
grubu dalında birinci seçilen Berivan, 
Kalan, Rojda kardeşler müzik grubu 
sahne alarak bir dinleti sundu.

Ardından, ATİK adına konsey  
başkanı Çetin Yaman bir konuşma 
gerçekleştirdi.

ATİK adına konuşma yapan Konsey 
Başkanı, Avrupa’da yapılan festivalin 
önemine dikkat çekerek artan ırkçılığa 
ve hak gasplarına karşı örgütlenmenin 
önemine değindi.  Yine Avrupa, Tür-
kiye ve Orta-Doğudaki gelişen süreçle 
ilgili değerlendirmelerde bulunan 
ATİK Başkanı; Mücadelenin büyütül-
mesi ve her alanda yaygınlaştırılması 
gerektiğini dile getirdi.

Konuşmanın ardındam Umuda 

Haykırış sahne aldı. Seslendirdiği  
kavga, Devrim ve direniş türküleri-
yle festivale ayrı bir renk ve çoşku 
kattı.  Grup Umuda  Haykırış’ın 
seslendirdiği türkülerle kitle halaya 
durdu. Festival sahnelerinde başlayan 
mücadelelerinden beslenenen  türkül-
erini ve marşlarını, Rojava’dan 
Suruc’a uzanan direnişin türküler-
ini partizan ruhlarıyla bir kez daha 
haykırdılar.

Gençlik Kültür ve Sanat Festi-
valine Türkiye’den Yeni Demokrat 
Gençlik’in yanı sıra bir çok demokra-
tik kitle örgütü dayanışma mesajları 
sundu.

Festivale jüri üyesi olarak katılan  
Pınar Aydınlar gençlere mücadeleye 
daha aktif katılmaları çağrısı yaptı.

Italyan Devrimci Müzik grubu 
Kalamu sahne aldı

İtalya’dan  dayanışmacı olarak 
katılan devrimci müzik grubu 
Kalamu’nun  parçalarıyla Gençler 
coştular

Programın bitiminde Festivalin en 
heyecanlı anına geçildi.  Dereceye 
giren grupların ödül töreni yapıldı. Jüri 
Üyeleri Pınar Aydınlar, Hasan Sağlam, 

Onur Olgun Çağlar Deniz,Suat Usta, 
Cihan Seryol, Mahmut Demir sahnede 
ödülleri kazanan ekip ve kişilere tak-
dim ettiler.

25. Gençlik Kültür Sanat 
Festivali’inde dereceye girenlerin 
isimleri ise şöyle:

solo Müzik dalında
1. Damla Okur (Wetzlar)
2. Zozan Gündüz (Asslar)
3. Zilan Kızılateş (Londra)
Müzik Grubu dalında
1.Grup Nevin (Münih)
2.YDG Müzik grubu (Strasburg)
Tiyatro dalında
1.Bir Demet Mülteci Tiyatro Ekibi 

( Zürih)
2.  Natural Tiyatro Ekibi (Wetzlar)
3. Charlie Chaplin Tiyatro Ekibi 

(Duisburg)

Halk Oyunları dalında
1.  ATİF Halk Oyunları Ekibi 

(Hamburg)
Bu yıl Festivalin Juri özel ödülü 

ise Suruç’ta katledilen şehitlere atfen 
SGDF (Sosyalist Gençlik Dernekleri 
Federasyonu) na verildi.
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Kürt Yönetmenin Filmi İki Yıl Üst Üste Oscar’da

Belçika’da yaşayan Kürt yönetmen Sahim Omar Kalifa’nın yeni kısa filmi 
‘Kötü Avcı’ Oscar’da en iyi kısa film (live action short) kategorisinde finale ka-
lan 10 film arasına girdi. Geçtiğimiz yıl yine Bağdat Messi adlı filmi Oscar’da 
yarışmıştı. Film geçtiğimiz hafta Londra Kürt Film Festivali kapsamında 
Londra’da gösterilmiş ve yönetmen Kalifa ile söyleşi gerçekleştirilmişti. 

Dünyanın en prestijli ve önemli sinema 
ödülü olan Oscar’ın kısa film seçkisi için fina-
le kalan 10 kısa filmden birisi de Kürt yönet-
men Sahim Omar Kalifa’ya ait. İlk elemeden 
geçip kısa seçkiye kalan 10 film içerisinden 
seçilecek en iyi 5 kısa film 14 Ocak’ta belir-
lenecek. Yaptığı kısa filmler ile şimdiye kadar 
uluslararası alanda 93 ödül alan Kürt yönet-
men Kalifa iki yıl üste üste Oscar’a film gön-
dererek Kürt sineması tarihinde bir ilke imza 
atmış oldu. 

Konuyla ilgili gazetemize konuşan genç 
Kürt yönetmen Sahim Omar Kalifa, bunun 
Kürt sineması adına büyük gurur kaynağı ol-
duğunu ifade etti. Telgraf’a duygularını an-
latan Kalifa şunları belirtti: ‘‘Yeni filmimin 
de Oscar’da kısa seçkiye kalması beni çok 
mutlu etti. Geçen yılda Bağdat Messi adlı fil-
mim ilk 10’a girmişti. Kürt sineması ve Irak 
sineması adına onur verici bir durum ve bir 
ilk. Her yıl 10 bin kısa film çekiliyor ve şuan 
dünyanın en seçkin ödülü olan Oscar’ın kısa 
seçkisinde benim de filmim var. Filmimin 
bir özelliği de hem aktörler hem de setin tüm 
teknik çalışanlar Zaxo ve Duhok’lu. Bunun-
la kendi yerel sinemacılarımızla iyi filmler 
yapabileceğimizi göstermek istedik ve bunu 
da kanıtladık.’’ 

Oscar’da yarışacak bir diğer Kürt filmi 
ise Shawkat Amin Korki’nin yönetmenliğini 
yaptığı ‘Taşa işlenmiş anılar’. Film Irak 
adına yabancı diller kategorisinde 81 ülke 
ile yarışacak. 

Londra’da bulunan Türkiye-
li, Kürdistanlı ve Rojavalı 
göçmen kadın örgütleri 
ve bireyler, yaptıkları gös-
teri ve basın açıklaması ile 
25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü’ne ilişkin 
politikalarını ve yapacakları 
eylem ve etkinlikleri kamu-
oyu ile paylaştılar.

21 Kasım Cumartesi günü, saat 14:00 de 
Wood Green Kütüphanesi önünde bir araya 
gelen kadınlar, İngilizce ve Kürtçe “Kadınız, 
Savaşa ve Şiddete Karşı Özsavunmadayız” 
yazılı pankart ve değişik talep ve özlemlerini, 
mücadele kararlılıklarını dile getiren yazıları 
iliştirdikleri mor kumaş açtılar. Rojavalı 
kadınların YPG ve YPJ bayrakları ile katıldığı 
eylemde, Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB), Roj 
Kadın Meclisi ve Yeni Kadınlar da bayrak açtı.

SKB temsilcisinin açılış konuşması ile 
başlayan eylem, Ekin Wan şahsında şiddet ve 
direnişlerde yaşamlarını yitiren kadınlar için 1 
dakikalık saygı duruşu ile devam etti. 

İngilizce ve Türkçe yapılan basın 
açıklamasında, son dönemlerde tüm 
coğrafyalarda artan savaş ve şiddet politikaları, 
Ortadoğu ve Kürdistan’da yaşanan saldırı ve 
katliamlar hatırlatılarak; “Ataerkil sistemin 
tüm bu şiddet ve kırım uygulamalarını sadece 

kınamanın yeterli olmadığını düşünüyoruz. 
Londra’da bulunan kadın örgütleri ve birey-
leri olarak, Rojava ve Kobane’deki kadın 
direnişi ve öz savunmasından, Cizre, Silvan 
ve Nusaybin’deki direniş ve öz savunmadan 
ilham alarak yola çıkmaya karar vermiş bulu-
nuyoruz!.. 25 Kasım’ı Savaşa ve Şiddete Karşı 
Özsavunma perspektifi ile karşılıyoruz.

Kadına yönelik her tür şiddet karşısında; 
birleşik örgütlü gücümüz başta olmak üzere fiili 
meşru mücadele yöntemlerini kullanacağımızı 
ilan ediyoruz!.. Kadına yönelik şiddet uygu-
layan kişi ve kurumları teşhir edeceğimizi ve 
meşru müdafaa hakkımızı kullanacağımızı ilan 
ediyoruz!..” dendi.

Tüm kadınları eşit, özgür ve şiddetsiz bir 
dünya için elele vermeye çağıran Rojavalı, 
SKB’li, Roj Kadın Meclisi, Yeni Kadın, 
Kırkısraklı, Kaşanlı ve İMECE’li kadınlar, 
yapacakları eylem ve etkinliklerin duyurusunu 
yaparak eylemlerini sonlandırdılar.

Yaklaşık 1 saat süren gösteri süresince 
İngilizce, Türkçe ve Kürtçe; “Kadınlar, Şiddete 
Karşı Birleşin”, “Şiddete Karşı Özsavunmaya!”, 
“Savaşa Karşı Özsavunmaya!”, “Kadınların 
Öfkesi Katilleri Boğacak!”, “Gelsin baba, gel-
sin devlet, gelsin jop, inadına isyan, inadına 
isyan, inadına özgürlük!”, “Jin Jiyan Azadi!” 
sloganları atıldı.

Duyurusu yapılan eylem ve etkinlik tarihleri: 
25 Kasım Çarşamba, saat: 12:00-14:00 arası 
İngiltere Başbakanlığı önünde protesto gös-
terisi, 26 Kasım Perşembe saat: 18:00’de, HDP 
Milletvekili Selma Irmak, SKB MYK Üyesi 
Hatice Güden, PYD Kadın Temsilcisi Rohash 
Efrin’in konuşmacı olarak yer aldığı Kurdish 
Community Centre (KCC)’de yapılacak panel 
ve 28 Kasım Cumartesi saat 18:30’da Londra 
merkezde yapılacak yürüyüş.

25 Kasım Özsavunma Perspektifi ile Karşılanıyor
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NILL’S FURNITURE DESIGN  
LONDRA MAĞAZASI 
HİZMETE AÇILDI
Üstün ürün kalitesi anlayışıyla lüks yaşam standardını 
Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasına taşıyan 
Nill’s Furniture Design, Londra’daki ilk mağazasını 
hizmete açtı.

Nill’s Furniture Design mağazası, 25 Kasım 
Çarşamba günü 273 Fore Street Edmonton’da 
hizmete girdi. Resmi açılış törenini 20 Aralık Pazar 
günü gerçekleştirecek olan firma, üstün ürün kali-
tesi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla piyasada 
farklılık yaratma konusunda oldukça iddialı.

sıradanlıktan Uzak, Prestijli 
lüks tasarımlar 

Alışılagelmişin aksine, sıradanlıktan uzak, 
prestij ve ihtişamlı modern tasarımlara sahip 
koleksiyonların içinde koltuk takımları, ya-
tak odaları, yemek odaları, tv üniteleri, sehpa, 

kitaplıklar ve mobilyaya ait her şeyin bulunduğu 
1,000 m2lik muazzam bir alanda kurulu, modern 
ve lüks ürünlerin sergilendiği iki kattan oluşan 
dev mağaza, elit görünümlü seçkin lüks dekoruy-
la göz kamaştırıyor. 

Nill’s Furniture Design Pazarlama Müdürü 
Canan Genç, “Türkiye’nin geneline yayılmış 
100’ün üzerinde satış noktası yapılanmasının 
yanısıra, şuanda dört kıtada, elli altı ülkede, 
altmış sekiz noktada bulunan Nill’s Furni-
ture Design, Türkiye lüks premium mobilya 
sektörünün en önemli oyuncularından biridir. 
Gerek mağazamız, gerekse modern ve presti-
jli tasarımlarımız İngiltere genelinde yaşayan 
toplumumuz tarafından oldukça ilgi görüyor.  
Koleksiyonlarımızın mağazamız henüz hizmete 
girmeden aylar öncesinden beğenildiği ve tak-
dir edildiği Londra’da, toplumumuzun en yoğun 
olarak yaşadığı bölgeler arasında yer alan Ed-
monton semtinde İngiltere’nin en büyük Türk 
mobilya mağazasını açmaktan ve Nill’s Furni-
ture Design çizgisini Londra’ya taşımaktan mut-
luluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

kalite ve estetiğin yeni tanımı
Mağazadan içeri giren herkesin mutlu ve 

ayrıcalıklı bir alışveriş serüveni yaşamalarını is-
tiyoruz” diyen Genç, “Türkiye ve dünyada lüks 
modern mobilya kültürünün yaygınlaşmasını 
sağlayan Nill’s Furniture Design markası 
bügün dünya standartlarınca öngörülen E1 ka-
lite normuna uyumlu üretilen tasarımlarıyla 
artık Londra’da sadece mobilya ihtiyacını 
karşılamanın ötesinde, insanlara, yüksek kaliteli 
ve aynı zamanda prestijin eşsiz güzelliğini yaşam 
alanlarına taşayabilecekleri, reklamlarımızda da 
söylediğimiz gibi hayal ötesi lüks yaşam kalitesi 
sunmak önceliğimizdir…” dedi.

İngiltere standartlarına uyumlu alev 
almayan özel yapıya sahip tasarımlar

Birleşik Krallık mobilya sektöründe en üst 
otorite FIRA adlı kuruluşa üye olduklarının 
altını çizen şirket pazarlama müdürü, üretimin 
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tamamının İngiltere evlerine özel yapılmasının 
yanısıra, İngiltere yasalarına uyumlu olduğunun 
altını çizdi. 1988’de çıkan bir yasa ile tüm mo-
bilya gruplarının alev almama özelliğine sahip 
olması zorunluluğu getirildi. Bu düzenlemeler-
in yapılması sonucu hem İngiltere içi mobilya 
üretimi, hem de ithalatı yapılan tüm mobilya 
gruplarında bu yasaya uyum sektörde zorunlu 
hale geldi. Türkiye dahil olmak üzere Avrupa’da 
yanlızca İngiltere’de var olan bu yasaya uyum zo-
runludur. “Nill’s Furniture Design tasarımlarının 
tamamı, çok sıkı testlere tabi tutularak, güvenliği 
FIRA tarafından bizzat tescillenmiştir, tüm ürün-
lerimizde alev almazlık özelliği mevcuttur” 
diyen Canan Genç, ince, özenli ve kusursuz el 
işçiliğiyden çıkan, birinci sınıf malzemelerle 
üretilen ve sergilendiği her alanda etki yaratan 
tasarımların bizzat mağazaya giderek görülmes-
ini ve yerinde incelenmesini öneriyor. 

“akşam 10’a kadar açık olan ilk 
ve tek mobilya mağazasıyız

Aldıkları servisten oldukça memnun kalan 
sadık müşteri kitlelerinin şimdiden oluşmaya 
başladığını dile getiren Genç “Yalnızca yüksek 
ürün kalitemizle değil, aynı zamanda üstün servis 
standardı prensibimizle de fark yaratıyoruz” 
dedi. Nill’s Furniture Design mağazası birçok 
ilki  elinde bulunduruyor, “İngiltere’nin en büyük 
Türk mobilya mağazası ünvanının yanısıra aynı 
zamanda akşam 10’a kadar açık olan ilk ve tek 
mağazayız” diyen firma yetkilileri özellikle mesai 
saatlerinden fedakarlık etmek istemeyen kişilere 
zaman konusunda oldukça cömert davranıyor. 

açılışa Özel fırsatlar
Nill’s Furniture Design müşterileri 

ayrıcalıklıdır diyen firma yetkilileri, açılışa özel 
%50’ye varan indirim fırsatlarının müşterileri 
beklediğini söylüyor. “Peşin fiyatına tam 5 yıla 
varan faizsiz taksit olanağı, İngiltere’nin her 
bölgesine ücretsiz teslimat ve ücretsiz kurulum, 
satış sonrası hizmet, ürün garantisi servisler-
imizle de tüketicinin hayatını kolaylaştırıyoruz 
diyen Pazarlama Müdürü Canan Genç, ücret-

siz servislerin içerisinde 3 Boyutlu Tasarım ve 
Danışmanlık servisi olduğunu da sözlerine ekl-
edi.  “Müşterilerimizin dizayn etmek istediği 
alanın boyutlarını alarak, hayallerindeki evi 
gerçekleştirmede ilk adımı atmış oluyoruz. 
Tasarım servisi tamamıyla ücretsiz olup Nill’s 
Furniture Design’dan yapılan alışverişe herhangi 
bir fiyat artışı yansıtmamaktadır” diyen Genç, 
müşterilerimiz ürünlerini seçtikten sonra üç boy-
utlu ortamda gerçekleştirdiğimiz tasarımla onlara 
ilham veriyoruz ve hak ettikleri lüks rahatlığa 
ulaşmalarını sağlıyoruz” sözlerini sarfetti.

“Sahip olduklarına değer verenler, değerli 
şeylere sahip olmayı da önemserler.” diyerek 
kalite ve estetiğin yeni tanımı olan Nill’s Furni-
ture Design, üstün üretim standardı ve piyasada 
çok büyük fark yaratacak ev dekorasyonununun 
yönünü belirleyen tasarımlarıyla İngiltere mo-
bilya piyasasına yepyeni bir soluk getirdi.

İngiltere evlerine özel üretim
Türkiye ve dünya genelinde premium mo-

bilya segmenti alanında lider olan Nill’s Fur-
niture Design, Oturma Gruplarından Yatak 
Odalarına, Yemek Odalarından TV Üniteleri ve 
ayrica Bebek, Çocuk ve Genç Odalarına kadar 
ev dekorasyonuna yönelik her türlü ihtiyacı aynı 
çatı altında sunan mağazasıyla İngiltere genel-
inde farklı zevkler ve mekanlarla buluşuyor. 
Dünyada milyonlarca evi şıklık ve rahatlıkla 
buluşturan Nills Furniture Design estetik, fonksi-
yonel ve üstün kalitedeki mobilya tasarımlarını 
artık İngiltere’de, Londra Edmonton’da Advan-
tage Avukatlık Bürosu ile aynı adreste tüketici-
yle buluşturuyor. Modern ve lüks ürünlerin 
sergilendiği mağazada, sunulan farklı kumaş ve 
renk seçeneklerinden yararlanmak da mümkün. 
Ayrıca, İngiltere evlerine özel üretim sayesinde, 
müşterilere kendi evine uyan ölçülerden özel 
sipariş verme imkanı tanınıyor. 

‘Hayal Ötesi Lüks Yaşam Kalitesi’ | Adres:  
273 Fore Street, Edmonton London N9 0PD 

020 8884 1112 | www.nillsfurniture.co.uk | 
facebook/nillsfurnitureuk  
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İHD: 70 kadın katledildi
İHD, 2015 yılının ilk 10 Ayında bölgede yaşanan 
kadın katliamları ve kadına yönelik şiddet ile 
ilgili hazırladıkları raporu, düzenledikleri bir 
basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı.

İHD, 2015 yılının ilk 10 Ayında 
bölgede yaşanan kadın katliamları 
ve kadına yönelik şiddet ile ilgili 
hazırladıkları raporu, düzenledikleri 
bir basın toplantısı ile kamuoyuna 
açıkladı. Açıklanan raporun veriler-
ine göre bölgede, 5 Kadın güvenlik 
güçleri tarafından, 27 kadın da aile 
içi ve toplumsal alanda uygulanan 
şiddet sonucu katledildi. 15 kadın 
kuşkulu bir biçimde ölü bulunurken, 
23 kadın ise intihar etti.

İHD Diyarbakır Şubesi Kadın 
Komisyonu, 2015 yılının ilk 10 
Ayında Kuzey Kürdistan’da yaşanan 
kadın katliamları ve kadına yönelik 
şiddet ile ilgili hazırladıkları raporu, 
şube binasında düzenlenen bir basın 
toplantısı ile kamuoyuna duyurdu. 
Toplantıya Yönetim Kurulu ve 
Kadın Komisyonu Üyeleri Hatice 
Demir, Gülistan Yalçındağ Gencel,  
Gamze Yalçın, Pınar Dalkuş, Yıldız 
Koç ve Havva Aslan katıldı.

‘erkek YarGı elİYle 
Yasalar, erkek 
faİllerİ aDeta Cezasız 
bırakMaktaDır’

Raporun verilerini açıklamadan 
önce hazırlanan basın metnini okuyan 
Av Hatice Demir, Şiddet gören veya 
şiddet tehdidiyle yaşayan kadınların 
korunması için gereken önlemler 
alınmamakta ya da sadece kağıt üzer-
inde kaldığını ifade etti. Türkiye taraf 
olduğu uluslar arası sözleşmelerde 
yer alan yükümlülükleri yerine 
getirmediğini belirten Demir, “Kadına 
yönelik şiddet dosyalarında, etkili bir 
soruşturma ve kovuşturma yürütül-
memekte, hukukun genel ilkelerinden 
olan takdiri indirimi aşan,  “erkek 
yargı” eliyle yasalar, erkek failler için 
esnetilmekte ve failler adeta cezasız 
bırakılmaktadırlar” diye konuştu.

Kadına yönelik şiddetin en yoğun 
halinin devlet eliyle gerçekleştiğini 
kaydeden Demir, “OHAL’i 
kaldırmakla övünen siyasal ik-
tidar bugün kadınlara kendi yaşam 
alanlarını yasaklamaktadır. Sokağa 
çıkma yasakları, askeri güvenlik 
bölgelerinin her geçen gün keyfi ve 
hukuka aykırı bir şekilde genişleyerek 
yayılması başta yaşam hakkı olmak 
üzere temel hak ve özgürlüklere 
indirilmiş bir darbedir. Bu çatışmalı 
süreçte devletin cinsiyetçi, tekçi, mil-
liyetçi ve militarist erkek aklıyla önce 
kadınlar vurulmaktadır” dedi. 

ıŞİD salDırıları 
kOrkUNÇ bOYUtlarDa

Ortadoğu’da IŞİD çetelerinin 
kadınlara yönelik saldırıları korkunç 
boyutlarda olduğunu ifade eden 
Demir “Devam eden savaşta, yüz 
binlerce kadın ve çocuk yerini yur-
dunu terk etmek zorunda bırakılmış 
ve mülteci konumuna düşürülerek 
her türlü saldırıya açık yaşama tu-
tunmaya çalışmaktadır” diye belirtti.

Demir, İHD’li kadınlar olarak, 
kadına yönelik şiddetin önlenmes-
ine ilişkin şu talepleri sıraladı:

*Devam eden çatışmalı süreçte 
yaşam hakkı ihlal edilen kadınların 
faillerinin bulunması için ivedi ve 
etkili bir soruşturma yürütülmeli, 
failler yargılanmalı ve hakikat açığa 
çıkarılmalıdır. Kadınların şiddetten 
korunması için gereken yasal ve 
diğer tedbirler alınmalıdır.

*Kadına yönelik şiddetin sona 
ermesi amacıyla, yapılacak tüm 
çalışmalarda kadın kurumları ile 
insan hakları örgütlerinin önerileri 
doğrultusunda yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır.

*IŞİD çetelerinin saldırısı ile 
işgal edilen ve işgal tehdidi altında 
kalan tüm bölgelerdeki kadınlara 
yönelik şiddetin önlenmesi ve IŞİD 
tarafından zorla alıkonulan kadın ve 
çocukların kurtarılması için, başta 
BM olmak üzere tüm uluslar arası 
insan hakları kuruluşları ve tüm ül-
keler tarafından ortak bir kararlılıkla 
hareket edilmelidir. 

Demir’in açıklaması ardından 
Kadın Komisyonu Üyesi Gülistan 
Yalçındağ Gençel, 2015 yılı 10 
Aylık Kadın Katliamları ve Kadına 
yönelik Şiddet Raporunun bilanço-
sunu açıkladı.

2015 yılı 10 Aylık Kadın 
Katliamları ve Kadına yönelik 
Şiddet Raporu’nun bilançosu şöyle:

Güvenlik Güçlerince Şiddete 
Uğrayan Kadınlar: 5 Ölü, 11 Yaralı/
Şiddet

Aile İçinde Şiddete Uğrayan 
Kadınlar: 18 Ölü, 10 Yaralı/Şiddet

Toplumsal Alanda Şiddete 
Uğrayan Kadınlar: 9 Ölü, 5 Yaralı/
Şiddet, 2 Tecavüz, 5 Taciz

İntihar eden kadınlar: 23 İntihar, 
6 Teşebbüs

Kuşkulu kadın ölümleri: 15 Ölü

Kadınlar sokağa ve öz savunmaya çağrıldı
KÖM ve FEDA, 25 Kasım’a 
ilişkin açıklama yaptı. 
Açıklamalarda AKP ve 
DAIŞ’in kadın düşmanlığına 
vurgu yapılırken, buna karşı 
kadınların devrime öncülük 
ettiği belirtildi.

KÖM ve FEDA, 25 Kasım’a ilişkin açıklama 
yaptı. Açıklamalarda AKP ve DAIŞ’in kadın 
düşmanlığına vurgu yapılırken, buna karşı 
kadınların devrime öncülük ettiği belirtildi. 
“Barışın toplumsallaşması için örgütlenen Kürt 
kadınları aslında yaşamlarını savunuyorlar” vur-
gusunda bulunulan açıklamalarda, sokak eylem-
leri ve öz savunma çağrısı yapıldı.

Kadın Özgürlük Meclisi (KÖM) ve 
Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA), 
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü ve-
silesiyle açıklama yaptı.

KÖM, yazılı açıklamasında, “Kadınlar 
erkekler karşısında eşitsiz olarak yaşamaya, 
baskıya, şiddete direniyor. Evlere kapatılmaya, 
siyasetten dışlanmaya, erkeklerin ve devletin 
çizdiği sınırlara hapsedilmeye direniyor. Son bir 
yıl içinde eski kocaların sapladıkları bıçaklarla 
ya da devletin keskin nişancılarının kurşunlarıyla 
katledilen yüzlerce kadın, ‘teslimiyet yok direniş 
var’ diyor aslında” dedi.

akP’NİN kaDıN karŞıtlıĞı 
HatırlatılDı

Kadını hedef alan AKP zihniyetine dikkat 
çekilen açıklamada, şunlar ifade edildi: 

“Aileden Sorumlu Bakan’ın genç erkeklere 
‘zorla güzellik olur’ diye tavsiyelerde bulunduğu 
bir ülkede kadınlar hayatlarını savunmaya çalışıyor. 
Zorla evlendirilmeye, evdeki erkek şiddetine kat-
lanmaya ya da sadece sevmedikleri bir adamla 
yaşamaya hayır dedikleri için kadınlar kocaları, 
eski kocaları, babaları ya da erkek kardeşleri 
tarafından öldürülüyorlar.  

‘Kadınlar toplum içinde yüksek sesle kahkaha 
atmamalı’ diyen bir Bülent Arınç’ın, örtünen 
kadınların toplumda saygınlık gördüğünü söyley-
en Manisa Valisi’nin olduğu bir ülkede kadınlar 
sarkıntılığa, tacize, tecavüze uğrama tehdidine 
rağmen ister başörtüleriyle ister mini etekleriyle 
geceleri de sokakları da terk etmiyorlar.

Kadınların öncelikli görevinin annelik 
olduğunu söyleyen bir Sağlık Bakanı’nın ülkes-
inde ev dışında çalışan kadınlar işyerlerinde maruz 
kaldıkları erkek şiddetiyle baş etmek zorunda 
kalarak toplumsal hayatın bir parçası olmaya de-
vam ediyorlar. 

Erkek egemenliğinin en örgütlü kurumu olan 
ailelerde kız çocukları ve genç kadınlar yakınları 
erkekler tarafından maruz kaldıkları cinsel istis-
mar karşısında susmaya zorlansalar da hayatlarını 
kurma mücadelesinden vazgeçmiyorlar.

Daha özgür ve eşit bir dünya için toplumsal 
mücadelenin parçası olan sosyalist, feminist ya da 
sadece barış eylemcisi tüm kadınlar gözaltında taci-
zlere, çıplak görüntülerinin yayılması tehditlerine, 

erkek medyanın hakaretlerine rağmen kendileri ve 
tüm ezilenler için mücadeleye devam ediyorlar.”

‘kÜrt kaDıNlar kaDıN 
DeVrİMİNİ ÖrGÜtlÜYOr’

Açıklamada, kadınların erkek medyanın cin-
siyetçi hakaretleri ve tehditleriyle hedef haline 
gelmelerine rağmen mücadeleye devam ettikleri 
de vurgulandı.

“Orta Doğu’yu saran savaşa, katliamcı dev-
letlere, insanlığın düşmanı IŞİD’e karşı direnen 
Kürt kadınları bu coğrafyadaki tüm kadınlarla 
dayanışma içinde Rojava’da kadın devrimini 
örgütlüyorlar. Kürt, Ermeni, Arap, Süryani, 
Ezidi, Türk… Orta Doğu’daki tüm kadınlarla 
birlikte mücadeleyi ve direnişi yükseltiyorlar. 
Bir yıl önce Şengal’de IŞİD katliamını durduran 
kadınlar bugün tüm Şengal özgürleştirilirken 
mücadelenin ve savaşın en önünde kadın 
dayanışmasının gücünü bir kez daha gösteri-
yorlar” diye kaydedilen açıklamada, şöyle de-
vam edildi: “Silopi, Silvan, Varto, Lice, Cizre, 
Sur, Nusaybin… Kadınlar direniyor… Kadınlar 
Nusaybin’de Selamet Yeşilmen, Varto’da Ekin 
Wan, Cizre’de 11 yaşındaki Cemile olup erkek 
devlet karşısında, Kürt halkının ilan ettiği öz 
yönetimler ve öz savunma için ölümüne direni-
yorlar. Ancak örgütlenmiş kadın dayanışmasının 
kadınların öz savunmasını mümkün kılacağını 
bilerek, Orta Doğu’daki tüm kadınlara bir 
araya gelme çağrısı yapan Kürt kadınları evler-
ini, mahallelerini, kentlerini ve ülkelerini tüm 
ezilenler adına milliyetçiliğe, faşizme ve erkek 
devlet şiddetine karşı savunuyorlar. Barışın 
toplumsallaşması için örgütlenen Kürt kadınları 
aslında yaşamlarını savunuyorlar.”

KÖM, 25 Kasım’da kadınları direnişi örgü-
tlemek için sokaklara çağırdı.

feDa: kaDıNıN YOlUNDaN 
GİtMeYeN Her DÜŞÜNCe Ve İNaNÇ 
karaNlıĞa GÖtÜrMÜŞtÜr

FEDA Eş Başkanı Bemal Dersim tarafından 
yapılan açıklamada ise erkek egemen ulus devlet 
şiddeti kınandı.

İnançlarında toplumsal cinsiyetçiliğin ve 
kadına şiddetin olmadını; eşitlik, adalet, sevginin 
hakim olduğunu belirten Dersim, “Kadınının 
bilgeliğinde öğrenmeyen, onun toplumsal ışıklı 
yoluna girmeyen her düşünce her inancın sonu, 
aydınlığa değil karanlığa götürmüştür. Bu 

karanlığın dünyası her türlü erkek şiddetini üre-
terek dünyamızı ve evrenimizi her gün her daima 
biraz daha karanlığa gömdüğünü görüyor ve 
yaşıyoruz biz kadınlar olarak. Bunun için de biz 
kızılbaş kadın toplulukları olarak kadına karşı 
şiddete karşı mücadele etmek bizim Reya Heq 
hak yolunun ibadeti arasındadır” dedi.

Kadınların özgür, demokratik, adalet ve 
eşitlik dünyasına dönüş yapamayan her erkeğin, 
egemen kadın karşıtı olarak varlığını devam 
ettireceğini kaydeden Dersim, “Bu da daha fazla 
şiddet, daha fazla kadın cinayeti, daha çok savaş 
ve ölümler demektir” diye ekledi.

‘ıŞİD barbarlıĞıNa karŞı DÜNYa 
kaDıNlarıNa ıŞık OlDUlar...’

DAIŞ barbarlığının kadınları hedef almasına 
da değinen Dersim, açıklamasının devamında 
şunları kaydetti:

“Bugün kadim insanlığın ana beşiği olan 
tanrıçalar diyarı Orta Doğu’da kadına karşı en 
büyük saldırı yapılmaktadır. Kadını pazarda satarak 
insanlığın ve dünyanın en büyük soykırımı kadına 
dönük yapılmaktadır. Bu barbarlık kimin eseridir... 
Bu vahşeti görmeyen bir erkek hangi insanlıktan 
söz edebilir! Bugün dünyanın ve insanlığın en 
büyük barbarlığı Orta Doğu’da İŞİD faşizminin eli-
yle kadına dönük yapılmaktadır. Bu erkekliğin en 
katliamcı hali olarak yaşanmakta ve yaşatmaktadır. 
Bu erkek egemen zihniyetinin içinde yaşadığı 
kapitalizmin barbarlığında geldiği ve gösterdiği 
düzeydir. Bunun sonucudur ki bugün dünya sis-
temleri kadına dönük her türlü şiddeti meşru gör-
erek erkek egemenliğin icadı olan ulus devletçi 
sistemlerle en büyük katliamları ne yazık ki erkek 
eliyle yaptırmaktadır. Bu barbarlık aynı zamanda 
erkek egemen zihniyetinde olan sistemlerin kadın 
karşısında ne kadar zavallı ve güçsüz olduğunu 
da ortaya çıkarmıştır. (...) Kobane’de, Şengal’de 
göstermiş oldukları kahramanlık, kadının özgürlük 
umudu olmuş ve insanlığında onurunu olmuşlardı. 
IŞİD barbarlığına karşı kadının nasıl erkek egemen 
şiddetine karşı mücadele etmesini de tüm dünya 
kadınlarına ışık olmuşlardır.”

Öz saVUNMa ÇaĞrısı
Açıklamanın sonunda, öz savunma çağrısı 

yapılarak, “Öz savunmasız kalmak, her türlü 
erkek şiddetine karşı teslim olmak anlamına 
gelecektir. Bu da Orta Doğu gibi sürekli erkek eli-
yle yeni kadın kırımlarını ve barbarlığa kapılar aç-
mak anlamına gelecektir” uyarısında bulunuldu.

Şiddete maruz kalan kadın oranı; yüzde 90!
KAMER, kadına yönelik şiddete 
ilişkin araştırmasının sonucunu 
açıkladı. KAMER’in araştırmasına 
göre; kadınların yüzde 90’ını 
şiddet görüyor.

KAMER, kadına yönelik şiddete ilişkin 
araştırmasının sonucunu açıkladı. KAMER’in 
araştırmasına göre; kadınların yüzde 90’ını 
şiddet görüyor. Şiddetin ana sebebi olarak 
sistem işaret edilirken savaş, eğitim, gelir du-
rumu da tali sebepler olarak gösterildi.

Kadın Araştırma Merkezi (KAMER), 
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü 
vesilesiyle bir araştırmasını paylaştı.

Yaklaşık 400 kadınla yüz yüze 

görüşüldüğün belirtildiği açıklamada, 
kadınların yüzde 90’ının şiddete maruz kaldığı 
belirtildi. Şiddetten nasıl kurtulacaklarını 
bilmedikleri için kadınların harekete geçe-
mediklerinin vurgulandığı açıklamada, 
Türkiye’de şiddete maruz kalan kadın oranı 
ortalama yüzde 40 olarak işaret edildi. Yüzde 
50 civarında ise görünmeyen ve gizli yaşanan 
şiddet türünün olduğuna dikkat çekildi. 

‘aNa sebeP sİsteM; talİ 
sebePler eĞİtİM, Gelİr 
DUrUMU, Dİl, saVaŞ...’

Açıklamada, en önemli hedeflerinin görün-
meyen şiddetin ortaya çıkarılması olduğu ifade 
edilirken, kadına yönelik şiddetin sistem so-
runu olduğunu belirtti. Eğitim, gelir durumu, 
dil, savaş ve çatışmalar gibi durumların da 
arttırıcı tali sebepler olduğunun kaydedildiği 

açıklamada, bu sebeplerin şiddeti ciddi anlam-
da artırdığı aktarıldı.

‘erkeN ÇOCUklUk DÖNeMİ 
ÇalıŞMaları DestekleNMelİ’

KAMER’in açıklamasının sonunda ise 
şu ifadelere yer verildi: “Kadınlar yaşadığı 
şiddetin görünmeyen mağdurlarıdır. Hane 
başına düşen çocuk sayısı yaklaşık 4’tür. 1 
kadının yaşadığı şiddeti onunla birlikte 4 çocuk 
da yaşamaktadır. Çocuklar çoğunlukla anne 
ile birlikte dayak yemekte, cezalandırılmakta, 
kaçmaktadır. Ne yazık ki Türkiye’de çocuklara 
yönelik şiddetin ‘toplumsal cinsiyet rollerinin’ 
sonucu olarak yaşandığı henüz yeterince kabul 
görmemektedir. Bu anlayışı bir an önce aşmak, 
özellikle çocukları birey sayan bir yaklaşımla, 
erken çocukluk dönemi çalışmalarını destekle-
mek gerekmektedir.”
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Dursalİye 
Şahan

dursaliye2008@hotmail.com

Anneler ayağa kalkın
Bir ay önceden Troy Kitap Kulübü hazırlıklara 

başladı. Sevgi Soysal anılacak. Sunum Mesut Akın’a 
ait. 40 yaşında ölen o kadın kitaplarında ensest ilişkileri 
anlattığı için (toplasanız 10 sayfayı geçmez) aylarca hap-
is yattı. Hakimler o yıllarda ensest sözcüğünü ağızlarına 
alamadıkları için olsa gerek, “…yazılarınızdaki müste-
hcen konular halkın ahlakını bozduğu…” gibi gerekçeli 
kararlar açıkladılar.

Yıllar geçti. Halen ensest sözcüğü halk arasında 
sevilmez, görmezden gelinir. Resmi makamlar da hiç 
olmamış gibi kaçınır kötü bir efsane havasına sokar-
lar. Örneğin bu konuda yapılacak araştırmalar için fon 
istendiğinde; “Ne gerek var, bizim toplumumuz son 
derece ahlakına düşkündür. Biz de olmaz,” derler de 
koca koca profesörler öylece bakakalırlar.

Neyse ki artık ensest konusunu işleyen sanatçılar, 
bilim adamları, edebiyatçılar az değil. Bakanların, Milli 
Eğitimin, bilumum resmi makamın gözüne gözüne 
sokmaktadırlar.

“Her ülkede ensest vakası var. Türkiye’de sanılanın 
aksine listenin alt değil üst sıralarında.”

Neyse, biz Sevgi Soysal’a hazırlanırken, Datça’dan 
bir mail geldi. Yazar Suna Güler önderliğinde Türkiye 
Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı yararına etkinlik 
düzenleniyordu.

Suna Güler’i tanıyorum. O da ilk romanı Günah 
Kadına Yaraşır da ensest ilişkiyi yazdı.

Derken bir haber daha geldi: “Hatay’ın İskenderun 
ilçesinde 16 yaşındaki iki akraba Suriyeli çocuk (Abdul-
hamid Tabe ve Ahmet Tabe)  yanında çalıştıkları hurdacı 
patronları 31 yaşındaki Habip Oral tarafından dövülerek 
öldürüldü. Polis çocukların akrabalarına aramaktadır.”

Savaş nedeniyle ülkelerinden koparılan bu çocuklar 

ailelerinden ayrı ayakta kalmak için hurdacı yanında 
kim bilir nasıl bir yaşam mücadelesi verdiler ve sonunda 
canlarından oldular.

Patron onları döverek öldürüyordu. Bunun nedeni 
olmaz ama insanın aklına bin bir türlü ihtimal geliyor. 
Çocuklara cinsel istismarda mı bulundu? Yoksa onları 
hırsızlığa mı zorladı? Ya da çocukların şahit olduğu 
başka bir suçu mu var? İki çocuğu döverek öldüren ad-
amdan her şey beklenir. Zaman zaman yanında çalışan 
çocukları dövdüğü çevreden gelen bilgiler arasında.

Türkiye Birleşmiş Milletler Genel Ku-
rulu tarafından düzenlenen Çocuk Hakları 
Sözleşmesine imza atmıştı.

Peki. Çocuk işçilerin kaynadığı Müslüman ülke 
Türkiye’de ölen bu iki çocuğun hesabını kim verecek?

Sadece resmi makamlar mı sorumlu?
Ya anneler, babalar, aydınlar, sivil toplum örgütleri, 

(umudum yok ama) partiler, hükümet, polis, iktidar par-
tisi, muhalefet, bakanlık?

En çok da annelere şaşırıyorum. Kendi çocuğunun 
tırnağı kırılsa içi sızlayan annelerin bu çocuklar için hiç 
mi ağızlarından bir sözcük çıkmayacak? 

Ayağa kalkıp, kendilerinden olmayan mağdur 
çocuğa hiç mi el uzatmayacaklar?

Susmak suça ortak olmaktır?
Vebali sadece çocukları öldüren o cani patronun üz-

erinde değil, hepimiz bu vebalin altındayız, bu suçun, bu 
günahın ortağıyız.

Bu savaşlar çok can yakıyor. Kadınları, yaşlıları, 
hastaları, yoksulları öncelikli olarak yaralıyor, yok ediyor.

Özellikle de çocuklar, masum, gencecik bedenler 
taşıyamayacakları acıları yaşıyorlar.

Öldürülüyorlar.
Biz bunlar için ayağa kalkmalıyız. Sıcak evlerim-

izden çıkıp, onlar için bir şeyler yapmalıyız. 

Arada Bir

Yeni Kadın 25 Kasım önemiyle bir bildiri yayınlandı
Kadına yönelik şiddetin lanetlendiği 25 Kasım adına 
Yeni Kadın’da bir bildiri yayınladı. Bildiriede kadına 
şiddetin kabul edilemezliği vurgulanırken, kadının 
direnişteki yerininde altı çizildi. 

Yeni Kadın imzalı bildiri “BU 25 
KASIM’DA ÖFKEMİZ DAHA BÜYÜK; 
İSYANIMIZ MUHTEŞEM OLACAK!” 
başlığıyla yayımlandı. 

Bildirinin bir bölümü şöyle; “25 
Kasım; Dominik Cumhuriyeti’nde 
“Mirabel Kardeşler” olarak anılan üç 
kızkardeşin, Trujillo  diktatörlüğüne 
karşı verdikleri özgürlük mücadelesinin 
sembolleştiği gündür...  Mirabel kardeşler, 
25 Kasım1960 günü, devlet güçleri 
tarafından tecavüz edilerek katledildiler. 

25 Kasım; kadına yönelik her türlü 
şiddete, toplumsal ataerkil cinsiyet 
ayrımcılığına, homofobiye, 

eşitsizliğe, emperyalist savaşlara, 
ırkçılığa ve kadınları/ kadın haklarını yok 
sayan sisteme karşı, 

kadınların eylem günüdür. Bugün, 
tüm dünyada milyonlarca kadın, eril 
şiddetin neden olduğu kadın 

cinayetlerin de, transfobik nefret ci-
nayetlerin de, savaşlarda, göç yollarında, 
fabrikalarda, sokaklarda, 

hapishanelerde taciz ve tecavüze 
maruz kalan, katledilen, “bizim 
kadınlarımız” ın hesabını soruyorlar. 

Aradan geçen 55 yıla rağmen dev-
letlerin cinsiyet ayrımcı politikalarında 
köklü bir değişim olmadı. 

Egemenler, kadınların kendi belirl-
edikleri sınırlar içinde kalması için her 
türlü olanaklarını ullanmaktalar. Ancak 

kadınlar, bu sınırların dışına çıkıp, sorgu-
lamaya başladıklarında, hele de kadının 
ve sınıfın eşitlik özgürlük mücadeles-
inde yerini alıp karşılarına dikildiğinde, 
her türlü zulme reva görülmekteler. 
Türkiye ve T. Kürdistanı’nda kadınların 
namus bekçisi kesilen egemenler, kadın 
gerilla Ekin Wan’ı katledip çıplak ücu-
dunu sokak ortasında teşhir ederken, 
İstanbul/ Armutlu’da Dilek Doğan’ı 
evinin kapısının önünde katlederken veya 
hapishanelerdeki politik tutsak kadınlara 
uygulanan cinsiyetçi yaptırımlarla mü-
cadeleci kadınlar özgülünde, toplumda 
korku dağları yaratıp, cinsiyet ayrımcı 
politikalarının devamını sağlamaya 
çalışmaktalar. Demokrasi avaresi kesilen 
emperyalist ülkelerde de durum çok farklı 
değil.  Eşitlik ve demokrasi mücadelesi 
veren kadınlar, çeşitli bahanelerle tutuk-
lanarak kadınlara gözdağı verilmektedir.  

Tıpkı Yeni Kadın MYK üyemiz Banu 
Büyükavcı örneğinde olduğu gibi... Bir kez 
daha haykırıyoruz ki; tüm baskı ve zülme, 
korkutma/ sindirme politikalarına rağmen 
korkmuyoruz, alanları terk etmiyoruz!

Bugün; Aalan ve Mohamed çocukların, 
çocuklarımız olduğunu haykırmak ve em-
peryalistlerin timsah gözyaşları ile hayata 
geçirdikleri sözde “yardım sever, insanî” 
mülteci politikalarını teşhir etmek için 
alanlardayız. T. Kürdistanı’ ında, Gezi’de, 
Ankara’da vb. devlet güçleri tarafından 
katledilen, emperyalist  savaşlarda, göç 

yollarında yaşamlarını yitiren bütün 
çocuklara sözümüz olsun ki; sizin kork-
madan, çocukça ağız dolusu gülüp, 
yaşayabileceğiniz güneşli, güzel günleri 
yaratana kadar bu alanlarda olacağız!  
Dünyada hergün ortalama beş kadının, 
erkekler tarafından katledilmesine karşı 
çıkmak için;

• 21. Yüzyılda hala devam 
eden recm ve namus 
cinayetlerine, kadın sünnetlerine 
son vermek için;

• Transfobik nefret cinayetlerini 
durdurmak için;

• Görünmeyen, ucuz/ yedek işgücü 
olarak kabul gören emeğimizin 
değerini bulması için;

• Cinsiyet ayrımcı politikalarla 
sinsice gaspedilen üretime katılma 
hakkımıza sahip çıkmak için; 

• Erkeğe bağımlı bırakılarak 
maruz kaldığımız ekonomik 
şiddeti yok etmek için;

• Bedenimizin cinsel obje olarak 
görülüp metalaştırılmasına 
karşı çıkmak için; 

Toplumda bir birey olarak yerimizi 
alabilmek, emeğimiz ve bedenimiz üzer-
inde söz sahibi olabilmek, 

toplumsal cinsiyet ayrımcılığına, 
kadına yönelik her türden şiddete, em-
peryalist savaşlara ve ırkçılığa 

karşı çıkabilmek, eşit ve demokra-
tik bir toplum yaratabilmek için, örgütlü 
kadın mücadelesini büyütmek,

YENİ KADIN adına bütün emekçi ve 
ezilen kadınlara çağrımızdır!

• YAŞASIN ULUSLARARSI 
KADIN MÜCADELESİ 
VE DAYANIŞMASI!”
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Demokratik Özerklik 
istemek bölücülük mü?
Kimler bölücülük yapıyor?

 Demokratik Özerklik, diğer adıyla Özyönetim’i 
kısaca tanımlarsak: Farklı kimlikte hakların din-
sel toplulukların ve tüm toplumsal kesimlerin 
demokrasi içerisinde kendilerini özgürce ifade 
etmeleri; meclisler yoliyla sosyal, ekonomik, kül-
türel, inançsal, dil, sağlık, hukuk, eğitim ve ekolo-
jik alanda örgütlenerek sorunlarını kendi zemi-
ninde çözüldüğü bir sistemdir. Asla ülkeyi bölmez.

Özyönetim, sadece Kürtlerin ortaya attığı bir 
kavram da değildir. İlk olarak 1921’de Finlandiya 
ve İsveç arasındaki Aland adalarında, 2009’da 60 
bölge ve 20 devlette uygulanmıştır. İspanya’nın 
Katalonya, Bask, Galiçya ve Navara bölgelerinde 
ve 1948’de İtalya’nın 20 bölgesinde uygulanır.

Özyönetim (Özerklik) uygulanan devletlerde, 
devletler parçalanmıyor. Devleti reddetmediği 
gibi devleti demokratikleşmeyi de esas almaktadır. 
Özerk bölge sakinleri hem bölgesel hem de ulusal 
ve merkezi düzeydeki demokratik yaşama katılımı 
sağlamaktadırlar. Bunun neresı bölücülüktür?

1923’de Anadolu ve Mezopotamya halklarının 
ortak çabalariyla, Türkiye’de bir Cumhuriyet ku-
ruldu. İlk yıllarda Kürtler için özerk bölgelerden 
söz edilir ki, meclis tutanaklarnda mevcuttur. Son-
ra bu halkın hakları şurda dursun, halkın varlığı 
unutuldu. Alınan direktifle o günün adalet bakanı 
Mahmut Esad Bozkurt, “Bu memleketin gerçek sa-
hibi Türklerdir. Diğer halklar ancak hizmetkardır” 
diyecektir. O günden sonra Türkın dışındaki tüm 
halklar ötekileştirildi. Kıyımlardan geçirildi.

Çıplak ayakla bastığın topraklardan 
uzaklaştırılan halklar özünden kopar, kişiliksizleşir. 
Bunun oluşması için, Türk hükümeti Dersim 
halkını, aileler parçalanarak ülkenin içine sürgün 
edildi. Kökünden koparılan ağaç misali...

Gel gör ki, hayat durağan değildir, hep değişimle 
karşıkarşıyadır. Örneğin: Bugün gördüğümüz 
dağ dünkü dağ değildir; yarın da  bir önceki gbi 
olmayacaktır. Yağan yağmur, esen rüzgar onu 
değişime uğratmıştır. Bugün karşılaştığımız genç 
de yarın bıyıklı olarak göreceğiz. Toplumlar, halklar 
da böyledir. İç ve dış etkenlerin etkisiyle değişime 
uğrar, benliğinin bilincine erer beklemediğimiz 
anlarda. Bu “Babamdan ileriyim ama, oğlumdan 
geriyim” diyen Diyalektiğin kuralıdır.

40 yılı aşkındır, Kürd halkı, var olma ve insanca 
yaşama mücadelesini veriyor. Devlet son on yıldır 
çıtayı yükseltmış, Kürt Halkı’nı yok etmek için 
tüm kurumlarıyla bir savaş başlatmış durumda: 
Roboski, Reyhanlı, Suruç, Amed,... ve Ankara 
katliamları, işkenceler, çocuk dahil olmak üzere 
yüzlerce öldürmeler ve tutuklamalar. Son gün-
lerde, kameralar önünde kendi polisiyle Kürtlerin 
duvarlarına “ Türk’sın övün, değilsen itaat et”, “ 
TC. Burada, Piçler nerde? ” Kızlar geldik. Her ye-
rde, ininize girdik”, “TC ne derse olur” diye yazılar 
yazıyorlar. Alevilerin duvarlarına da aynı içerikli 
yazılar yazmışlardı. 

Bunlar mı bölücü, yoksa hep birlikte evrensel 
kurallar içerisinde yaşamak için Özerk yönetimler 
kuralım diyenler mı bölücü?

Yüz yıldır, her kademedeki okulların 
mufredatında “Devlet kutsaldır. Sadık kalacaksın, 
Milliyetçi olacaksın. Sorgulamayacaksın. Rum, 
Ermeni, Kürt, Alevi vs. Düşman” tezini usan-
madan işlediler, gençlere aşıladılar. Özellikle 
askere, polise yakın tehlike olarak Kürd’ü, Alevi’yi 
adres gösterdiler. 

40 yıldır süren savaşta o deni ileri gittiler ki, 
her ortamda Kürtlere karşı aşılanan retçi, kin 
tohumları ektiler Silvan’da, Cizre’de, Şırnak’ta, 
Nusaybin’de, Yüksekova ve Ahmed sokaklarında 
yaktıkları cenazenin başında söylenen marşlı tek-
birli söylem bölücülük sayılmıyor mu?

Halkın ekmeğini, suyunu, elektriğini, ulaşım 
yollarını kesip sokağa çıkmayı yasaklamak, ölül-
erin gömülmesine izin vermemek bölücülük 
sayılmıyor(!) Haydi hayırlısı!!!!!!

KÖŞE YAZISI

elbistanliali@fsmail.net

‘Almanya da Fransa ve Büyük Britanya gibi tehlikede’
Paris’te 130 kişinin yaşamını yitirdiği 
katliam sonrasında Almanya’da da 
terörist saldırı endişesi yaşanıyor.

Paris’te 130 kişinin yaşamını yitirdiği katliam 
sonrasında Almanya’da da terörist saldırı endişesi 
yaşanıyor. CSU üyesi Stephan Mayer, benzer 
saldırıların Almanya’da da yaşanabileceğini vurgu-
larken, Yeşiller’den Jürgen Trittin, Brüksel’in Mo-
lenbeek semtine benzer eğilimlerin Alman kentler-
inde de yaşanacağına dikkat çekti.

N-TV’de yayınlanan Das Duell programına 
katılan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi’nin (CSU) 
Federal Meclis İç Politika Sözcüsü Stephan Mayer, 
Almanya’nın Fransa ve Büyük Britanya gibi terörist 
saldırı tehdidi altında olduğunu söyledi. Paris benz-
eri saldırıların Berlin, Frankfurt ve Münih gibi büyük 
kentlerde de ‘bugün ya da yarın’ yaşanabileceğini 
savunan Mayer, “Biz de Fransa veya Büyük Brit-
anya gibi tehlikedeyiz” yorumunu yaptı.
‘teHlİke aYlar Hatta Yıllar sÜrebİlİr’

Almanya’da yaşayan herkesten ‘oldukça dikkat-
li’ olmalarını isteyen CSU sözcüsü, şimdilik ‘panik 
veya histeriye’ gerek olmadığını da kaydetti. Stephan 
Mayer, “Ancak yoğun bir tehdit durumu içindeyiz. 
Ve kendimizi aylar, belki de yıllar sürecek bu tehdit 
durumuyla yaşamaya hazırlamalıyız” diye konuştu.

Stephan Mayer, Federal Maliye Bakanı CDU’lu 
Wolfgang Schäuble ile CSU Genel Sekreteri 
Andreas Scheuer’in ordu birliklerinin güvenlik 
amacıyla devreye konması talebini de eleştirdi. 
Mayer, askerlerin sokaklara inmesinin ‘polisin 
güvenliği sağlayamadığı’ imajını doğuracağını 
söylerken, polisin güvenliği sağlama konusunda 
yeterli olduğunu da savundu.

MOleNbeek beNzerİ eĞİlİMler 
alMaN keNtlerİNDe De MÜMkÜN

Aynı programa katılan Yeşiller Partisi eski Mec-
lis Grup Başkanı Jürgen Trittin ise, Belçika’nın 
başkenti Brüksel’e bağlı Molenbeek semtine ben-
zer eğilimlerin Almanya’daki kentlerde de ortaya 
çıkacağını söyledi. Trittin, başkent Berlin ile Duis-
burg gibi kentlerdeki bazı semtlerde bir bütün olarak 
nesillerin kendi haline bırakıldığını dile getirdi.

Jürgen Trittin, göçmenlerin Alman toplumun-
da ‘saygı görebileceği’ ve ‘toplumun bir parçası 
olabileceği bir yol gösterilmesi’ gerektiğini de sö-
zlerine ekledi.

Suriye’deki savaşın başlamasından bu yana 
yüzlerce kişinin DAİŞ’e katıldığı Almanya’ya en 
az 420 çete üyesinin geri döndüğü açıklanmıştı. 
Pazar günü bir röportajı yayınlanan İçişleri 
Bakanı Thomas de Maiziere, bu kişilerden en az 
70’inin çatışmalara katılan veya askeri eğitim 
aldığını tespit ettiklerini söylemişti.
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Tirşika Bacanan / 
Meftûna Bacanan - 
Patlıcan Meftunesi
Bu hafta Diyarbakır şehri ile hemen hemen özdeşleşmiş, 
yörenin en ünlü lezzetlerinden biri tırşık yada en bilinen 
adıyla meftune tarifi ile beraberiz.

Bu yemeğin Kürtçe ismi tami-
yle yemeğin tadından esinlenmiş, 
ekşi anlamındaki tırş tan gelmete-
dir. Türkçe bilinen ismi meftune 
ise kelime anlamı bakımından Ara-
pça bir kelime olup meftun yani 
aşık olmak, tutulmak dan gelmek-
tedir. Bu yemeğin Osmanlı saray 
mutfağının en sevilen yemeklerinden 
olduğu bilnmektedir ve muhtemelen 
zamanın padişahlarının bu yemeğe 
“sevdalanmasından” kaynaklı olarak 
meftune ismi ile anılmaya başlandığı 
bana göre baya güçlü bir sav. Öyleki 
Osmanlı padişahların zevk istemlerine 
göre pek çok yemek isimlendirilmiştir. 

Vezir parmağı, Hünkar beğendi bun-
lardan sadece bazılarıdır.

Tırşık ya da Meftune temelde kuzu 
eti ve çeşitli sebzelerin beraberce de-
rin bir kapta bol ekşili sumak suyu 
ile kısık ateşte uzun süre yavaş yavaş 
pişirilerek yapılan yemekleri kapsar. 
Patlıcan en sık kullanılan sebzeler-
dendir. Kabak, bal kabağı, taze fasu-
lye gibi sebzelerlede yapıldığı görülür.

Bu yemeğin bana göre rengi gibi 
“parlak yıldızı” benim mutfağımda 
çok özel yeri olan ve en çok 
kullandığım baharatlardan, kızıl 
rengi ve nadide ekşiliği ile sumaktır. 
Sumak yemeğe kattığı bu çok özel 

tadı ile etleri yumuşacık yaparken 
patlıcanlara da inanılmaz bir lezzet 
katıyor. Yemeğe sonradan eklenen 
dövülmüş taze sarımsak sa yemeği 
tamamlayan çok ince bir ayrıntı 
iken sumak la çok farklı bir bileşim 
yaratıyor. Sarımsaklar karıştırmaya 
başladığınız an, patlıcanların yemeğin 
içine eriyip dağıldığını ve kadifem-
si bir renk ve dokuya döndüğünü 
göreceksiniz.

Sumak Orta Doğu mutfaklarında 
ekşi yemeklerin temelini oluşturan 
ve bu bakımdan en çok kullanılan 
baharatlarıdan biridir. Sumak, su-
mak bitkisinin taneli tohumlarıdır 
ve genelde sıcak suda bekletilirek 
suyu kullanılır. Öğütülmüş hali en 
sık görülen, bilinen ve kullanılan 
halidir. Sumak ın kullanıldığı yem-
ekler saymakla bitmez, pek çok 
çorba, salata, kebap dolma gibi yem-
eklerde kullanılır. Bu harika yem-
ekte de görevini en iyi şekilde yerine 
getirdiğini söyleyebilirim.

Gelecek hafta yeni bir lezzette 
buluşmak dileği ile yorumlarınızı 
bekliyorum

 tirşika bacanan / Meftûna 
bacanan - Patlıcan Meftunesi

6 kişilik

Malzemeler
• 3 yemek kaşığı sumak tanesi 

veya öğütülmüş toz sumak
• 450 gr. Kaynamış su (taze 

domates kullanılacaksa 
300 gr su yeterli) 1 
yemek kaşığı tereyağı

• 1 kg. kuş başı doğranmış kızu 
kürek eti. (Oda sıcaklığında)

• 2.5 tatlı kaşığı tuz
• 1.5 tatlı kaşığı toz karabiber
• 3 orta boy patlıcan
• 3 uzun tatlı kırmızı biber
• 200 gr. Kuru domates (yada 

taze / teneke domates )

• 1 tatlı kaşığı kırmızı biber
• 2 yemek kaşığı un
• 80 gr. soğuk tereyağı - küp 

şeklinde doğranmış
• 4 diş dövülmüş sarımsak- 

servis ederken

Yapılışı
1. Sumak tanelerinin üzerine 

kaynamış suyu döküp kenara alın 
ve en az 15-20 dakika sunaklar 
ekşiliklerini suya salana kadar ve su-
yun rengi pembeleşene kadar bekle-
tin.

2. Ete 1.5 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı 
kaşığı karabiberi serpip harmanlayın. 
Sağlam tabanlı geniş bir tencerede 
tereyağını eritin ve etleri hafif kahve 
rengini alana kadar ara ara karıştırarak 
pişirin.

3. Bu arada patlıcanları yıkayın, 
saplarını kesip hatlı şekilde soyun 
ve büyük küpler şeklinde doğrayın. 
Biberlerin çekirdeklerini temizleyin 
ve irice doğrayın. Güneş kurusu do-
matesleri doğrayın. Doğradığınız seb-
zeleri bir kâseye alıp kalan tuz, kara-
biber ve pul biberleri üzerlerine serpin 
karıştırın.

4. Sumak suyunu süzün ve ta-
neleri atın. (Eğer öğütülmüş sumak 
kullandıysanız süzmek zorunda 
değilsiniz.) Unu sumak suyuna katıp 
pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar 
iyice çırpın ve kenara alın.

5. Etler kahverengiye döndüğünde 
doğradığınız sebzeleri üzerine ekleyin. 
Ardından hazırladığınız sumak su-
yunu boşaltın.sebzelerin üzerini hafif 
geçecek seviyededir. Gerekirse biraz 
su ekleyebilirsiniz. Küp doğranmış 
tereyağını üzerine serpiştirin. Kapağı 
kapalı bir şekilde kısık ateşte 1 saat 
kadar kapağını açmadan pişirin.

6, Bir saat sonra ateşten alın be 
15 dakika kadar dinlendirin. Servise 
alırken her servise yarım çay kaşığı 
dövülmüş sarımsak ekleyip karıştırın.

Afiyet Olsun....

cejamezopotamya@gmail.com

ÇÊJA MEZOPOTAMYA

FaDime  
tiskaya
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DAİŞ, hayali firmalarla Ürdün’e Türkiye’den 
ithalat adı altında ‘resmen’ yüklü patlayıcı ham 
maddesi tedarik etti.
GrÊ sPÎ - seYİt eVraN

DAİŞ, hayali firmalarla Ürdün’e Türkiye’den 
ithalat adı altında ‘resmen’ yüklü patlayıcı ham 
maddesi tedarik etti. Teknolojik donanımını 
da Türkiye’ye borçlu olan DAİŞ’in dronelerin 
ardından intihar saldırıları için hafif uçaklar da 
aldığı ortaya çıktı. 

Girê Sipî’deki (Til Ebyad) işgaline YPG 
tarafından 15 Haziran’da son verilen DAİŞ, 
arkasında çok sayıda belge bıraktı. Yeni Özgür 
Politika’nın haberine göre, bu belgelerde 
DAİŞ’teki Türk varlığı ve desteğinin yanısıra 
Türkiye ile kurdukları ‘iyi komşuluk’ ilişkilerinin 
meyveleri de dökülüyor. En dikkat çekici belgeler-
den biri DAİŞ’in artık intihar saldırılarıyla katliam 
planlamaları için hava araçlarına sahip olmaya 
çalıştığının ve bunu Türkiye’de ‘Türk’ elemanları 
sayesinde rahatlıkla temin ettiğini belgesi. 

Merkez Karargahı Rakka’ya açılan kapısı 
olan ve hem eleman hem de mühimmat desteğinin 
sağlandığı yer olarak bilinen Tel Abyad’ın 
düşmesine DAİŞ’ten önce Erdoğan yönetimind-
eki Türk devleti büyük tepki göstermişti. Türk 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye’nin kuzeyinde, 

ülkemizin güneyinde yeni bir devlet oluşmasına 
asla müsaade etmeyeceğiz” demiş ve ardından 
DAİŞ çetesi elemanlarını 7 koldan Kobanê’ye 
salmıştı. 135 günlük savaşın ardından 26 Ocak 
2015’te yenilgiye uğradığı Kobanê’yi 25 Haz-
iran gece yarısı vuran DAİŞ çetesi, barbarlığına 
barbarlık katmış; çocuk, kadın, yaşlı demeden 
büyük bir katliama imza atmıştı. YPG savaşçıları, 
DAİŞ çetesi elemanlarına müdahele ederek, 
hepsini yok etmiş, sınırın Türk kontrolündeki 
kısmını da ilk kez ihlal ederek geçmiş ve orada 
konumlanan DAİŞ’lileri de öldürmüştü. İşte 
hem Tel Abyad’da bırakılan hem de Kobanê’de 
öldürülen çete üyeleri üzerinde çıkan belgeler, 
Türkiye’nin nasıl verimli bir çeteler havzası 
olduğunu gösteriyordu. 

Bu belgelerden en dikkat çekici olanlarından 
biri, DAİŞ’in katliam yapma metotlarında sınır 
tanımazlığını, aynı zamanda cürretini de ortaya 
koyuyor: Uçak satın alma!

UÇaĞıN tİPİ
Türkiye Cumhuriyeti Uluştırma Bakanlığı 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 
1447 numarayla Havaaracı Tescil Sertifikası 

verilen TC-UBO tescil işaretli COSMOS ULM 
PHASE II tipi uçak. 24 Mayıs 2011 tarihinde 
Sivili Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Vekili 
G. Betül Doğan imzasıyla verilen sertifakı, portif 
amaçlı uçuşlar için geçerli olduğu, ticari uçuşlar 
için kullanılamayacağı yazılıyor. Sertifikada, 
1995 model ve 21133 seri numaralı uçağın sahibi 
ise Ömer Çelik. 

ÖMer Çelİk’İN kİMlİĞİ
Ömer Çelik’in Malatya Merkez Nüfus 

Müdürlüğü’nden 14 Ocak 2012 tarihinindeki 
1347 kayıt, U11 seri ve 871874 numaralı fotoğraflı 
nüfus cüzdanına göre bilgileri şöyle: Malatya’nın 
Yeşilyurt ilçenin Üçgöze Mahallesi’nden. 22 
cilt, 2 aile ve 90 sıra numaralarında nüfusa 
kayıtlı. Yılmaz ve Beyaz oğlu Ömer, 13 Mayıs 
1988 doğumlu. Ömer Çelik’in kimlik numarası: 
26959877654.

alıCı İbraHİM GÖk
Uçağı satın alan DAİŞ’in ‘Türk’ elemanı 

ise İbrahim Gök. İbrahim Gök’ün Yürgir Nüfus 
Müdürlüğü’nden 14 Eylül 2011 tarih, 18696 kayıt, 
Y11 seri ve 491820 numaralı nüfus cüzdanındaki 
bilgileri şöyle: Adana’nın Yüreğir ilçesinin 19 
Mayı Mahallesi’nden. 175 cil, 129 aile ve 9 sıra 
numaralından kayıtlı. Cuma ve Hatice’nin oğlu 
İbrahim, 1 Haziran 1988 doğumlu. Gök’ün kimlik 
numarası: 10390450316

satıŞ İŞleMİ
Satış işlemi, T.C. Darende Noterliği’nde 

22 Temmuz 2014’te yapıldı. Soğuk damgalı ve 
001828 nolu Uçak Satış Sözleşmesi’nin altında 
Darende Noteri Fatma Karabatak’ın imzası var. 
Kadir Çelik ve İbrahim Gök’ün aynı yızı stiliyle 
‘okudum’ ibaresiyle birlikte isimlerini yazdığı ve 
basit/baştan savama imzalar attığı dikkat çekiyor.

sÖzleŞMeDekİ DİĞer bİlGİler
Sözleşmede, Darende MMD’den verilme 22 

Temmuz 2014 tarih 044104 sayılı belgesine göre 
satış veya devir işleminde engel bulunmamış. 
Resmi olarak gösterilen 14 bin TL’nin aynı günde 
ödendiği ve uçağın da yine aynı gün saat 15.00’te 
alıcıya teslim edildiği belirtiliyor. 

UÇak İÇİN Gereklİ Pİst
Uçağın alıcısı ‘DAİŞ’ elemanına uçağı 

kullanacağı pistin özellikleri de yazılı olarak 
verilmiş. En az 300 metre genişliği ve 20 metre 
genişliğindeki pistin bölgede sen rüzgar yönüne 
paralel bir hatta hazırlanması isteniyor. “Zemin 
stabilize yol malzemesi dökülürse sıçrayacak 
taşlar percaneye zarar verebiliceğinden üzeri 
çok sıkı ezilmeli ya da doğal çayır dokusu var 
ise bozulmaması veya üzeri asfalt kaplanmalı” 

uyarısı yapılıyor. Eğer uçak Türkiye’nin 
resmi sınırları içindeki DAİŞ faaliyetlerinde 
kullanılacaksa Jandarma’nın problem çıkarmasını 
önlemek için belediye başkanı ve mülki amirden 
onay alınması isteniyor. 

Şİrketler ParaVaN 
PatlaYıCılar GerÇek

Malatya merkezli bir şirket, Suriye üzerinden 
Ürdün’e infilaklı fitil sattı. Konu, Türk medyasına 
yansıyınca satışların durdurulduğu iddia edildi 
ama nakliyatın yapıldığı anlaşılıyor.

Malatya’dan yüklenen 21.5 tonluk “plastik 
patlayıcı PETN içeren bir milyon adet infilaklı 
fitil”, Türk şirketi tarafından Antakya’da gümrüğe 
teslim edildi. Resmi işlemlere göre; bir milyon 
adet infilaklı fitil patlayıcı madde, Cilvegözü 
Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçirilerek çeteler-
in kontrolündeki bölge üzerinden Ürdün’ün 
başkenti Amman’a transfer edilecekti. İhracatı 
yapan, Ürdün’deki ASR Trading Company, söz 
konusu ihraç için İçişleri Bakanlığı’ndan yazılı 
izin aldı. Patlayıcı maddelerin 10 Haziran 2015’te 
Antakya Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edilm-
esinin ardından Antakya Gümrük Müdürlüğü, 
15 Haziran’da Ankara’dan gelen emir üzerine 
patlayıcı maddenin Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan 
geçişine izin vermedi. Milli Savunma Bakanlığı 
ve Dışişleri Bakanlığı’nın ürünlerin geçişine izin 
vermemesi mazeret gösterilerek ürün beyan-
nameleri iptal edildi ve ürünler şirkete iade edildi.

Resmi olmayan bilgiler ise şöyle: 21.5 tonluk 
plastik patlayıcı PETN’nin güzergahı, Cilvegözü 
Sınır Kapısı ve Suriye’deki çetelerdi. Türk şirketi 
Maxam Anadolu tarafından taşınan patlayıcı yük, 
Adıyaman- Manmaş-Antep-Hatay güzergahını 
izleyerek 10 Haziran 2015 tarihinde Antakya 
Gümrüğü’ne götürüldü. Plastik patlayıcı 5 gün 
boyunca Emniyet birimlerinin talimatıyla tutuldu. 
Antakya Gümrük Müdürlüğü, izni vermedi. An-
cak devreye giren Ankara, kolluk kuvvetlerinin 
Cilvegözü’ne nakil için verdiği müsaadenin bitiş 
tarahi olan 15 Haziran 2015’te saat 18.00’e var-
madan sorunu çözdü. 

Türk şirketi 1 milyon adet infilaklı fitil için 
578 bin TL parayı nakit almıştı. 

ÖYle bİr fİrMa YOk
Ürdün’ün başkenti Amman’daki Ticaret 

Merkezi’nde bir ofisi merkez olarak gösteren ASR 
Trading Company, aslında paravan. Ne göster-
dikleri adres doğru ne de Tucaret Merkezi’nde 
ofisleri var. ASR Trading Company, Suriye’deki 
çetelerin uydurduğu ve rahat rahat mühimmat 
geçirmek için kullandıkları bir şirket. 

MalatYa Merkezlİ Şİrket
Maxam Anadolu, malatya merkezli bir şirket. 

Avrupa sivil patlayıcı sektörü lideri İspanyol 
Maxam Europe SA. ile ortak.  Yemleme Duyarlı 
Patlayıcı (KAR-ANFO, RIOGEL SB), Kapsüle 
Duyarlı Patlayıcı (RIOGEL TRONER, RIO-
MAX), Kapsüller ‘Elektrikli, elektrikisiz ve ele-
ktronik ile adi kapsüller), Fitiller (İNFİLAKLI 
ve PVC) ile Sismik Patlayıcılar üreten Maxam 
Anadolu, mühendislik ve nakliye hizmetini de 
yükleniyor. Şirketin sahibi Bekir Karabakmez, 
Fethullah Gülen’in ile Erdoğan arasında gel-gitler 
yaşayan işadaklarından.

İNfİlaJklı fİtİl NeDİr
İnfilaklı fitil, hassas patlayıcı maddelerden 

toz halindeki PETN’in (Pentaeryhtrol tetrani-
trate) üzerine pamuk ipliği sarılıp, dış kısmı plas-
tik izoleyle kapatılarak yapılıyor. Bir saniyede 
8 bin metre hızla infilak eder. İnfilaklı fitil, nor-
mal veya elektrikli infilak kapsülü ile patlatılır. 
Yakıldığında patlamaz. Bir cm uzunluğundaki 
fitil içerisinde yaklaşık 0.8 gram toz PETN mad-
desi bulunur. İnfilaklı fitiller, patlayıcı maddelerin 
patlatılmasında veya herhangi bir maddenin ke-
silmesinde kullanılabilirler. Kullanım alanlarına 
göre infilaklı fitiller, her bir metresinin içerdigi 
PETN miktarına göre sınıflandırılır (5gr./m – 
80gr/m). Kapsüle duyarlı patlayıcıları patlatmak 
için kullanılan genellikle haberimizdeki patlayıcı 
olan 10gr./m.’lik infilakli fitildir.

DaİŞ İNfİlaklı fİtİl ŞOVU YaPtı
DAİŞ çetesi, Irak’ın Ninova ilinde casus-

lukla suçladığı 7 kişiyi boyunlarına infilaklı fitil 
bağlayarak öldürmüştü. DAİŞ’in infaz şovlarında 
kullanılan infilaklı fitilin kaynağının da Türkiye 
olduğu  ortaya çıkıyor.

YİNe aHMet baYaltaN
Mersin Serbest Bölgesi’nden transit olarak 

her biri 49 ton mazleme taşıyan toplam 3 TIR ile 
Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü’nden Pigment 
isimli maddeyi 25 Haziran 2015’te Suriye’ye 
gönderen kişi, Ahmet Bayaltun. Türkiye’den 
DAİŞ’e giden malzemeyi durduran ise Suriye/
Bab El Selame Sınır kapısını elinde bulun-
duran Nusra çetesi ve ittifakları. Bu kadar aleni 
yapılanca uyarılan Ankara, sözkonusu mad-
delerin geçişini yasakladı. Artık Ahmet Bayaltun 
ile ağabeyi İsmail Bayaltun’un lojistik/kaçakçılık 
faaliyetlerinde isimleri, deşifre oldu.

Bunun üzerine Türk devletinin DAİŞ’e karşı 
operasyon yaptığını göstermek amacıyla başlattığı 
göstermelik gözaltıların 10 Temmuz’daki 
ayağında Bayaltun da vardı. İsmail Bayaltun, 
Urfa’da gözaltına alındı ama operasyon reklamı 
bittikten sonra serbest bırakıldı.

işbirliğinde 
yeni belgeler

DAİŞ-AKP 
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Ana dilde eğitim (!)
Bir insanı anadilinden koparamazsınız, Bir 

insanın ana dilidir anavatanı! Kendi diliyle 
anlatır insan derdini en iyi! Çok uzun yıllar 
Türkiye devletinin Kürt insanına çekdirdiği 
yetmezmiş gibi kültür ve sosyal yaşamlarınıda 

asimile etmeye yönelik operasyonları hiç ara 
bulmadı. Amed hapisanesinin sosyal medyaya 
düşen fotoğraflarında dahi “Türkçe konuş, daha 
uzun konuş” gibi duvaryazıları görülüyor. 

Anadilinden koparılmaya çalışılan insanlar 
mücadeleyi elden bırakmış değildir, mücadele 
giderek yücelmekte ve bugün ise 10 yıl önces-

ine göre artık “ben Küdüm, Ez Kürdim” diye 
haykırabiliyoruz coğrafamızda.

Fotoğrafı Suruç.’ta bulunan Kobane 
kapında çekmiştim, kamptaki yoğun çocuk ni-
fusu ile bir eğitim çadırı şarttı ve zor koşullarda 
hazırlanan çadır yetersizde olsa çocuklarımıza 

eğitim vermeye devam ediyordu. 
Yerinden, yurdundan, arkadaşlarından, 

oyuncaklarından çok uzaktaydı sevgi dolu 
yürekleriyle neşelii çocuklar, ana dillerinde 
eğitimlerine devam ediyorlardı 45 derece 
havasız çadırın içinde...

Yazı | Fotoğraf

E r e m 
K a n s o y

Haftanın 
fotoğrafı

YDG-H: Öz savunma savaşımızdan vazgeçmeyeceğiz
YDG-H: Bedeli ne olursa olsun halkımızın bu onurlu direnişinde, YDG-H olarak tarihi öncülüğü 
gerçekleştirmede kararlı olduğumuzu vurgularken, halkımızın devrimci savaşını bütün 
Kürdistan’a yayarak, öz savunma savaşımızdan vazgeçmeyeceğiz.

Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi 
(YDG-H), sömurgeci, faşist AKP 
hükümeti  öncülüğünde Kürt halkına 
karşı yürütülen topyekün savaşın 4. 
ayını doldurduğunu belirtti.YDG-H, 
Türkiye’de bütün özgürlük alanlarını 
sınırlandırarak, toplumu baskı altına alan 
faşist AKP hükumetinin seçimlerde elde 
ettiği sahte başarı ile toplumu sindirmeye 
devam ettiğini vurguladı.

YDG-H açıklamasında, “Kırda ve 
kentte savaşı yoğunlaştırarak ordu, em-
niyet, istihbarat ve özel harekat çeteleri-
yle Kürt halkına karsı pervazsızca silahlı 
siddet uygulamaktadır. Kadın, genç, 
çocuk ve yaşlı demeden sivil insanları 
katletmektedir. Kış mevsimine girerken, 
özellikle kent ve ilçelerde yoğunlaşan 
bu savaşa karşı tarihi bir halk direnişi 
gerçekleşmiştir. Farqin, Nisêbîn, Gever, 

Xêzaq ve Şirnêx gibi merkezlerde  öz 
yönetim iradesinden vazgeçmey-
en halkımız; topyekün bir direniş 
sergilemiştir. ZPT araçları ve her türlü 
saldırı silahlarının hedefi olan söz ko-
nusu il ve ilçelerde  halkımız, can 
kayıplarına rağmen mahallesini, evini 
ve kendisini savunma iradesini gös-
tererek mücadeleyi güçlendirmektedir. 

Hiçbir kuşatma, abluka ve ambargo gibi 
girişimler halkımızın ‘’Özgür Yaşam’’ 
alanını daraltamayacaktır. Sivil halkı 
terörize ederek her türlü vahşi saldırıyı 
gerçekleştiren Türk Silahlı Güçleri, 
gayrı meşru bir savaş ortamında meşru 
savunmasını yapan her insanı terörist 
diye öldürmektedir. Halkımızın öz 
savunma direnişinde devlet güçler-
inin vahşi saldırılarına kurban olan 
sivil insanlarımızın gösterdiği direnişe 
bağlı kalarak, mücadelemizi daha da 
yaygınlaştırıp güçlendireceğiz. Son 
olarak Nisêbin’de hayatını kaybeden 
7 özgür yurttaşımızı devrimci direniş 
sözüyle anıyoruz“ denildi.

Açıklamada devamla şunlar ifade 
edildi:

“Evinin duvarlarını kendine siper edi-
nen halkımız, her geçen gün öz yönetim 
ve savunma direnişini yaygınlaştırarak 
köyünü, kasabasını, mahallesini ve 
bir bütünen şehrini direniş kalesine 
dönüştürmede kararlı bir irade göstermiştir. 
Bedeli ne olursa olsun halkımızın bu onurlu 
direnişinde, YDG-H olarak tarihi öncülüğü 
gerçekleştirmede kararlı olduğumuzu vur-
gularken, halkımızın devrimci savaşını 
bütün Kürdistan’a yayarak her türlü devlet 
terörüne karşı öz savunma savaşımızdan 
vazgeçmeyeceğimizi belirtmek istiyoruz.“

“Rojova’dan Suruç’a Şehitlerimiz Devrime 
Çağırıyor” etkinlikleri devam ediyor…
Kasım Şehitler Ayı nedeniyle pek çok Avrupa ülkesinde düzenlenen 
anma geceleri devam ediyor. 22 Kasım günü İskoçya’nın başkenti Edin-
burgh da düzenlenen anma etkinliği, büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.

Ölümsüzleşenler anısına yapılan saygı 
duruşu ile başlayan etkinlik, sinevizyon 
gösterimi ve Kürt Halk Meclisi kadın halk 
oyunları ekibinin gösterimi ile devam etti.

Etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Figen 
Yüksekdağ, Suruç aileleri inisiyatifinden 
Gamze Yıldız Toka, Grup Zelemele, Kürt 
halk meclisi yöneticileri ve Pir Sultan Abdal 
dernek yöneticileri katıldı.

Rojava’dan Suruç’a, Ankara’dan Tür-
kiye ve Kürdistan’da ölümsüzleşen şehitlerin 
fotoğraf ve pankartlarının asıldığı salonda 
etkinliğin ilk konuşmasını HDP Eş Başkanı 
Figen Yüksekdağ yaptı. Sahneye çıkarken 
büyük bir coşku ile karşılanan Yüksekdağ, 
“Tüm devrim şehitlerini anıyorum ve mü-
cadelesi önünde saygı ile eğiliyorum. 
Bulunduğumuz coğrafya, Türkiye, Kürd-

istan ve Orta Doğu halkları ve onların öncü 
ve savaşçıları emperyalizme, faşizme ve 
İŞİD katliamcılığına karşı mücadele ederek 
şehit düşmüşlerdir” dedi. Son sürece dair 
gelişmeleri de değerlendiren Yüksekdağ, 
“7 Haziran seçimlerinde yenilgiyi kabul-
lenmeyen saray diktatörü ikinci bir seçim 
yaptırmıştır. Asıl amaçları HDP’yi baraj 
altında bırakmaktı. Ancak halkımız kendi 
partisine sahip çıkmıştır. Bizleri, meclisin 3. 
büyük muhalefet partisi olarak parlamentoya 
göndermiştir. Mücadelemizi sürdüreceğiz ve 
her alanda olmaya, mücadeleyi büyütmeye 
devam edeceğiz” dedi.

Marksist Leninist Komünist Parti 
(MLKP) adına konuşma yapan Sibel Ortak-
kaya, “Faşizmin sürdürdüğü kirli savaşta on 
binlerce şehit veren Kürt halkı ayakta. Dev-
letin katliam planlarına rağmen Kürt halkı 

onurlu barıştan taviz vermiyor. Kadınlarıyla, 
genciyle, yaşlısıyla Kürt halkı onurlu mü-
cadeleyi büyütmeye devam ediyor” dedi. 
Konuşmasının devamında “Rojava’da pat-
layan bir devrim bulunuyor. Batıda Gazi, 
Gezi de yükselen bir isyan çığlığı var. 
Şehitler veren komünistler, devrimciler ay-
akta. Kürdistan’da olduğu gibi Türkiye’de 
devrimci bir durum var. Halk artık eskisi gibi 
yönetilmek istemiyor. Türk faşist sömürgeci 
devlet Türkiye, halkların aydınlık damarının, 
Kürdistan halklarının ulusal eşitlik mücade-
lesiyle birleştirmesini, buluşturmasını engel-
lemek istiyor. Artık buna gücü yetmeyecek-
tir” diyerek, birleşik mücadelenin yarattığı 
güce ve öneme dikkat çekti.

Suruç aileleri adına Gamze Yıldız Toka 
ise şehitleri anarak konuşmasına başladı. Du-
ygusal konuşması, salondakilere de duygulu 
anlar yaşattı.

Müzik grubu Zelemele’nin sahne alması 
ardından etkinmlik sonlandırıldı.



32   ÇaRşamBa, 25 KaSım 2015

MERCAN FRUIT AND 
VEGETABLE

BRANTWOOD ROAD, BRANTWOOD ESTATE 
UNIT A1/A3 TOTTENHAM, N17 0DX  LONDON

07440 041 718

İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

£10
0742 948 1490

İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

SERi iLANLAR bu sayfada
1 kutu ilan

Hurdar Hand  
Crafts
El sanatları kursu verilir  
Takı, Mosaic, geleneksel  
el sanatları.

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828

HORİZON BOOKS
Kitap Satış Temsilcisi

Ufuk Kaya 0794 936 8228

Property maintenance
Painting, Decorating, Tiling, Flooring, Plastering, Doors

ALİ TEMİZ  
07460617017 - 07760844900

Handyman
Temiz Handyman Services

TOPCU MOBILE CAR MECHANIC
Her türlü araba tamiri işleriniz yapılır

REPAIRS 
SERVICING 
DIAGNOSTICS 
PRE-MOT/FAILURES

AHMET TOPCU
07415106521 
07405756462

DRİVİNG LAND 
ŞOFÖR OKULU
Kısa sürede fazla para harcamadan 
ehliyet almak, güvenli sürücü olmak 
için vitesli & otamatik direksiyon 
dersleri verilir.

Erken test günü alınır

Ali 07723921216

Şef
Raphael’s Restaurant
Hazırlıkçı, mangal şefi ve bulaşıkçı

(Romford, Essex)

07954 344251

Eleman aranıyor

Enfield bölgesinde EN3 5jj
Fiyatı: 37.000 (Pazarlığa Açık)

07841 872310

Satılık Kuaför 
Dükkanı

Başlangıç ve ileri seviye grup veya özel
Bağlama ve Solfej derslerimiz başlamıştır.

İrtibat: 07405 991 540

Mehmet Yuksel Saz School
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İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

SERi iLANLAR
İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

£30
0742 948 1490

bu sayfada
1 kutu ilan

Satılık Dükkan
Londra, Stoke Newington High Street’te Koşe 

Dukkan’ın 7 yıllık lease’i (önü açık ) satılık
Kira £22,000

A1 lisans (A3 belgesi daha önce alınmış fakat 
kullanılmamış ve yeniden alınabilir) 850 metre kare
Giriş, zemin ve diğer tüm katlara ayrı giriş mevcut 

Ücret £33.000 - İrtibat: 07977129485







Gotinên Pêşiyan

Gihayê hewşê tahl e.

Têkbirina tirsê destpêka zanînê ye.

Azadî, xweştir e ji hemû tiştî.

Dermanê ehmeqiyê tune ye.

Bersiva Hefteya Borî

Xaçepirs
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Kobanê
Diçim  Da ku têra xwe  
Bi çolistanê re bipeyivim.. 
Diçim Da ku di nav tozê de  
Li bîranînên xwe bigerim.. 
diçim Da ku têra xwe  
Di deftera evîna te de 
Di bahoza birîna te de binalim  
KOBANÊ

Ehmed Huseynî
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HDP’ê, civîna xwe ya yekem a Meclîsê wekî civîna 
koma jin a HDP’ê lidarxist. Hevseroka HDP’ê Fî-
gen Yuksekdag, di axaftina xwe de balê kişand 
ser qirkirina jinan û got di 10 mehên destpêka 
sala 2015’an de 346 jin hatine qetilkirin. Yuksekd-
ag, Selamet Yeşîlmen a ku li Nisêbînê hate kuştin 
jî bibîrxist û got «Ew ê bibe şerma we, belayê we 
û laneta we.»

Yuksekdag: Wê ev bibe şerma 
we, belaya we û laneta we iHD: 70 jin 

hatin qetilkirin
ÎHD’ê rapora têkildarî êrîş û komkuji-
yên di 10 mehên dawî yên 2015’an de 
li herêmê li hember jinan pêk tên am-
ade kiribû bi raya giştî re parve kir. Li 
gor daneyên rapora hat aşkerakirin, 
li herêmê 5 jin ji aliyê hêzên dewletê, 
27 jin di encama şîdeta nav malê û 
qada civakî de hatine qetilkirin. 15 jin 
bi awayekî bi guman ku mirî hatine 
dîtin, 23 jinan jî xwe kuştine.

Komîsyona Jinan a Şaxa ÎHD’ê ya Amedê rapora 
têkildarî êrîş û komkujiyên di 10 mehên dawî yên 
2015’an de li herêmê li hember jinan pêk tên amade 
kiribû, bi civîneke çapemeniyê ya li avahiya şaxa xwe 
bi raya giştî re parve kir. Endamên Komîsyona Jinan 
û Desteya Rêveber Hatîce Demîr, Gulîstan Yalçindag 
Gencel, Gamze Yalçin, Pinar Dalkuş, Yildiz Koç û 
Havva Aslan tevlî civînê bûn.

‘QANÛNÊN BI DESTÊ DARAZA ZILAM, 
FAILÊN ZILAM BÊ CEZA DIHÊLE’

Parêzer Hatîce Demîr berî daneyên raporê ragihîne 
daxuyaniya çapemeniyê xwend, diyar kir ku jinên 
şîdetê dibînîn an jî bi tehdîda şîdetê dijîn ji bo bê par-
astin tedbîrên pêwîst nayên stendin an jî tenê li ser 
rûpelan dimîne. Destnîşan kir ku Tirkiye berpirsiyari-
yên li gor hevpeymanên navneteweyî ku bi xwe jî teref 
e bi cih nayne.

ÊRÎŞÊN DAIŞÊ DI ASTEK ERJENG DE YE
Demîr bi bîr xist ku li Rojhilata Navîn êrîşên çeteyên 

DAIŞ’ê yên li hember jinan di asteke erjeng de ye û 
wiha berdewam kir: “Di vî şerê didome de bi sed-
hezaran jin û zarok neçar hatine hiştin ku warê xwe 
biterikînin û bi rewşa penabertiyê ji êrîşên her awayî re 
vekirî hewl didin jiyana xwe bidomînin.”

Demîr wek jinên ÎHD’yî têkildarî pêşîgirtina şîdeta 
li hember jinê daxwaz wiha rêz kir:

* Di vê pêvayoya pevçûnî de ji bo failên jinên 
ku mafê wan ê jiyanî hatiye binpêkirin bê dîtin divê 
lêpirsînek lezgîn û bi bandor bê meşandin, fail bên 
dadgehkirin û heqîqet derkeve holê. Ji bo jin li hember 
şîdetê bê parastin divê tedbîrên qanûnî û yên din bên 
girtin.

*Bi armanca dawîkirina şîdeta li hember jinê, pêwîst 
e di tevahî xebatan de qanûn di çarçoveya pêşniyarên 
saziyên jinan û rêxistinên mafên mirovan bên çêkirin.

*Ji bo bidawîkirina şîdeta li hember jinê ya ku li 
herêmên çeteyên DAIŞ’ê dagir kirine an jî di bin xe-
teriya dagirkirinê de ye û rizgarkirina jin û zarokên bi 
zorê ji aliyê çeteyên DAIŞ’ê hatine desteserkirin, di serî 
de NY divê tevahî saziyên mafên mirovan ên navnetew-
eyî û tevahî welat di nav tevgerek hevpar a bi bîryar de 
hereket bikin.

Piştî daxuyaniya Demîr, Endama Komîsyona Jinan 
Gulîstan Yalçindag Gençel bîlançoya Rapora Komku-
jiyên Jinan û Şîdeta li Hember Jinê ya 10 mehên sala 
2015’an da xuyakirin.

Bîlançoya Rapora Komkujiyên Jinan û Şîdeta li 
Hember Jinê ya 10 mehên sala 2015’an wiha ye:

Jinên ji aliyê hêzên dewletê rastî şîdetê hatine: 5 
mirî, 11 birîndar/şîdet

Jinên di nav malbatê de rastî şîdetê hatine: 18 mirî, 
10 birîndar/şîdet

Jinên li qada civakî rastî şîdetê hatine: 9 mirî, 5 
birîndar/şîdet, 2 tecawiz, 5 tacîz

Jinên întîxar kirine: 23 întîxar, 6 hewldan
Mirinên bi gûman ên jinan: 15 mirî

Koma Jin a Partiya Demokratîk 
a Gelan (HDP) li Meclîsê civiya. 
Gelek saziyên jinan jî tevlî civînê 
bûn. Serokwekîla Koma HDP’ê Per-
vîn Buldan axaftina vekirinê kir û da 
zanîn ku piştî 7’ê Pûşberê bi 32 par-
lamenterên jin koma jinê ava kirine, 
piştî 1’ê Mijdarê jî bi 23 parlamen-
teran koma jinan hebûna xwe berde-
wam dike. Buldan diyar kir ku ewê 
daxwaza jinan bigihînin Meclîsê.

Hevseroka Giştî ya HDP’ê Fîgen 
Yuksekdag, di axaftina xwe de bi gi-
ranî rewşa şer a li Kurdistanê û polîtî-
kayên Hikumeta AKP’ê nirxand. 
Yuksekdag balê kişand ser qedexeyên 
derketina kolanê ya li Kurdistanê û 
got «Di bin vê şiddetê de, qadên ji-
yana jin, zarok û hemû insanan bûye 
dojeh.» Yuksekdag diyar kir ku di 6 
mehên dawî de 20 ji wan jin, 26 ji 
wan zarok 140 sivîl hatine qetilkirin.

10 MEHAN DE 346 JIN 
HATIN KUŞTIN

Yuksekdag da zanîn ku di 10 mehên 
destpêkê ya sala 2015’an de, 346 jin 
hatine qetilkirin û got şiddeta di siya-
setê de qirkirina jinê jî bilind dike.

Yuksekdag, kuştina Selamet 
Yeşîlmen a li Nisêbînê bibîrxist û 
wiha axivî: «Bedena wê ya bê can a 
li ber deriyê malê, wesîkaya şermê ya 
desthilatdariya vî welatî ye. Selamet 
Yeşîlmen dê bibe şerma we, belayê we 
û naleta we. Ewê dev ji we bernede.»

Yuksekdag diyar kir ku di qedex-
eyên derketina kolanê de heya niha 
60 welatî hatine qetilkirin û got «Eger 
li welatek din ev bihata jiyin, dê erd 
bihejiya.»

Yuksekdag, derbarê koma jin 
a HDP’ê de jî axivî û got «Êdî du 
komên HDP’ê li Meclîsê hene.» 
Yuksekdag, di axaftina xwe de balê 
kişand ser pirsgirêkên ku jin dijîn û 
pêşniyarên çareseriyê jî anî ziman.
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Hikûmeta 64. 
hat aşkerakirin
Hikûmeta 64. hat aşkerakirin. Di nava 
Desteya Wezıran a nû de Yalçin Ak-
dogan weke Alîkarê Serokwezîr, Bekîr 
Bozdag weke Wezîrê Edaletê û Efkan 
Ala jî ji bo Wezareta Karên Hundir hat 
wezîfedarkirin.

Li gorî vê yekê, Desteya 
Wezîran a ji aliyê Serok-
komar Tayyîp Erdogan ve 
hat erêkirin, bi vî rengî ye:

Serokwezîr: Ahmet 
Davûtoglû, Alîkarê Ser-
okwezîr: Nûman Kûrtûlmûş, 
Mehmet Şîmşek, Yalçin 
Akdogan, Tûgrûl Turkeş, 
Lutfî Elvan, Wezîrê Karên 
Hundir: Efkan Ala Wezîrê 
Karên Derve: Mevlut 
Çavûşoglû Wezîrê Edaletê: 
Bekîr Bozdag Wezîrê 
Ekonomiyê: Mûstafa 
Elîtaş Wezîrê Ewleka-
riya Xebat û Civakî: Su-
leyman Soylû Wezîrê 
Çavkaniyên Xwezayî û 
Enerjiyê: Berat Albay-
rak Wezîrê Çand û Tûrîzmê: 
Mahîr Unal Wezîrê Ci-
wan û Sporê: Akîf Çaga-
tay Kiliç Wezîra Polîtî-

kayên Civakî û Malbatê 
Sema Ramazanoglû Wezîrê 
Pêşvebirinê: Cevdet 
Yilmaz Wezîrê Yekîtiya 
Ewropayê: Volkan Boz-
kir Wezîrê Sewalkarî, 
Çandinî û Xurekê: Farûk 
Çelîk Wezîra Hawidor û 
Bajarvaniyê: Fatmagul 
Demet Sari Wezîrê Gum-
ruk û Bazirganiyê: Bu-
lent Tufekçî Wezîrê Mal-
iyê: Nacî Agbal Wezîrê 
Perwerya Millî:Nabî 
Avci Wezîrê Parastinê: Îs-
met Yilmaz Wezîrê Ten-
duristiyê Mehmet Mu-
ezzînoglû Wezîrê Karên 
Av û Daristanê: Veysel 
Eroglû Wezîrê Zanistî, 
Pîşesazî û Teknolojiyê: 
Fîkrî Işik Wezîrê Ragihan-
din û Karên Deryayî: Bînalî 
Yildirim

OPCW: Ji ber bikaranîna çekên 
kîmyewî li Sûriyeyê, em bi fikar in
Rêxistina Qedexekirina Çekên Kîmyewî 
(OPCW) ya ser bi Neteweyên Yekbûyî (NY) 
ku navenda xwe li Lahey e, da xuyakirin 
ku ji ber bikaranîna çekên kîmyewî di şerê 
navxweyî yê li Sûriyeyê de ew bi fikar in. 
OPCW bang kir ku bes çêkên kîmyewî 
werin bikaranîn û kesên ji bikaranîna van 
çekan berpirsyar in, bên darizandin.

Di daxuyaniya çapemeniyê ya piştî civîna Konseya Îdare 
ya OPCW de hat ragihandin, ku şert û merc çi dibin bila bibin 
û ji aliyê kê ve tê bikaranîn jî, bikaranîna çeka kîmyewî hatiye 
mehkûmkirin.

Di daxuyaniyê de hat ragihandin ku bikaranîna çekên kî-
myewî binpêkirina qanûnên navneteweyî ye û da zanîn ku 
divê berpirsyar hesap bidin.

OPCW roja 6’ê Mijdarê daxuyaniyek dabû û ragihandibû 
ku li Sûriyeyê gava hardal û klorê hatiye bikaranîn. Hat gotin 
ku ev bûyer di mehên Tebax û Adarê de rû dane, lê nehatibû 
zelalkirin ku ev çekên kîmyewî ji aliyê kê ve hatiye bikaranîn.

HRW: Tirkiye bi awayekî 
komî penaberên 
Sûriyeyî dersînor dike
R ê x i s t i n a 
Şopandina Mafên 
Mirovan (HRW), di 
mijara penaberan 
de Tirkiye rexne 
kir. Rêxistinê di-
yar kir ku pena-
berên Sûriyeyî bi 
awayekî komî tên 
dersînorkirin.

Rêxistinê diyar kir, ku 
Tirkiye çi zarok, çi jî jin 
penaberên bi awayekî fermî 
serlêdana penaberiyê dikin, 
bi awayekî komî dersînor 
dike û zexta koça qaçax li 
wan dike.

Li gorî Ajansa Nûçeyan 
a Fransayê (AFP) endamê 
Gerry Sîmpson got, «Tir-
kiyeyê heta roja îro Sûriy-
eyê pêşwazî kir û li nava 
sînorên xwe bi cih kir. Lê 
belê divê penaberan neşîne 

herêmeke şer.»
Li gorî hejmarên fermî 

bi qasî 2,2 mîlyon pena-
berên Sûriyeyê li Tirkiyeyê 
ne, lê belê statuya pena-
beran an jî mafê rûniştinê 
ji van re nehat dayîn. Di 
dema dawî de dersînorkirin 
zêde bû.

Di nava vegotinên 
şahidan ên HRW berhev 
kiriye de, penaberekî ji 
Hamaayê dibêje, «Me 
hewl dan xwe bigihînin 
Tirkiyeyê, lê polîsan yek-
ser em sekinandin. Em bi-
rin baregeheke leşkerî ya 
200 Sûriyeyî lê ne. Di nav 
wan de jin û zarok jî hebûn. 
Piştî rojekê em hemû birin 
ser sînor û ji me re gotin; 
‹hemû vegerin.»

Di nava Tirkiye û Yekîti-
ya Ewropayê de, di heft-
eyên dawî de li ser mijara 
penaberan bazarî hatin kirin. 
Aliyan sînyal dan ku wan li 
hev kirine. Balkêş e ku Tir-
kiye van dersînorkirinan di 
demeke bi vî rengî de dike.

Pûtîn: Em ji aliyê 
hevkarên terorê ve ji 
paşve hatin kêrkirin

Serokdewletê Rûsya Vladîmîr Pûtîn 
têkildarî balafira şer a Rûsya ya li 
sînorê Sûriyeyê hat xistin daxuyanî 
da. Pûtîn ê li Urdunê axivî got: “Ji al-
iyê hevkarên terorê em ji paşve hatin 
kêrkirin.”

Pûtin diyar kir ku wê bûyer “Ji bo têkiliyên Tirkiye 
û Rûsya xwedî encamên pir cidî be”.

Pûtîn got, “Balafira Rûs û pîlotan ji bo Tirkiyeyê ti 
tehdîdek çênekirin. Ev pir aşkera ye. Balafira şer a Rûs 
a li Sûriyeyê hat xistin, li hemberî DAIŞ’ê wezîfeya 
xwe pêk dianî. Darbên astengdar li çeteyan dixist. 
Balafira şer 4 kîlometreyan dûrî sînorê Tirk bû. Tevî 

ku Tirkiye, Rûsya û DYA di van mijaran de peyman jî 
îmze kirine, balafira Rûs hatiye xistin. Xistina balafirê 
wê ji bo têkiliyên Tirk-Rûs encamên cidî derxe holê.”
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Di festîvala ku hefteyekê 
dewam kir, zêdetirî 30 
fîlmên metrajdirêj, kurt 
û fîlmbelgesel hatin 
nîşandan.

Festîvala Fîlmên 
Kurd a Londra ku 
îsal a nehemîn pêk 
hat bi merasîma 
xelatê bi dawî bû.

9. Festîvala 
Fîlmên Kurd a Lon-
dra ya 13’ê Mijdarê 
êvara Înê li Hackney 
Town Hall bi resep-
siyonekê destpê kir 
û hefteyekê dewam 
kir, li Hackney Pic-
turehouse bi mer-
asîma xelatdayînê 
bi dawî bû. Mer-
asîma xelatdayînê bi 
nîşandana 3 fîlmên 
herî baş ên di nav 10 
fîlmên di çarçoveya 
Pêşbirka Yilmaz 
Guney a kurtefîlman 
de hatin hilbijartin 
destpê kir. Piştî mer-
asîma xelatdayînê 
hunermenda navdar 
Tara Jaff û Abid 
Rostamî derketin 
dikê.

Di Pêşbirka 
Yilmaz Guney a 
Kurtefîlman de ku 
Suncem Koçer, 
Shiler Murdochy, 
Perî Îbrahîm, Laura 
Evers Johns û Julia 
Sako jurî bûn, fîlmê 
‘Dondurma’ yê Ser-

hat Karaaslan der-
hêneriya wê kiriye 
bû yekemîn, fîlmê 
‘Mast’ ê Tahsîn Oz-
men derhêneriya wê 
kiriye bû duyemîn, 
fîlmê ‘Şeveke Dirêj 
(Uzun Bîr Gece)’ yê 
Kamîran Betasî der-
hêneriya wê kiriye 
bû seyemîn. Fîlmê 
‘Û niha Zilam (Ve 
Şîmdî Erkek)’ yê 
Iraj Mohammadî 
Razînî derhêneriya 
wê kiriye xelata tay-
bet a juriyê wergirt.

Di festîvala ku 
hefteyekê dewam 
kir, zêdetirî 30 
fîlmên metrajdirêj, 
kurt û fîlmbelgesel 
hatin nîşandan. Di 
festîvalê de li gel 
derhênerên weke 
Hisham Zaman, 
Omer Leventoglû, 
Huseyin Kara-
bey, Erol Mîntaş, 
Kenan Korkmaz, 
Fariborz Kamkarî, 
Sahîm Omar Kalîfa, 
fîlmçêkerê Kurd 
Mehmet Aktaş jî 
amade bûn. Festîval 
li gel Kurdistaniyan 
rastî eleqeyeke zêde 
ya biyaniyan jî hat. 

Festîvala Fîlmên Kurd a Londra bi dawî bû
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Li Londonê çalakiyên 25’ê Mijdarê

Rêxistinên jinên koçber 
ên Tirkiyeyî û Kurdistanî, 
bi xwepêşandan û dax-
uyaniyekê re, bernameya 
çalakiyên xwe yên 25’ê 
Mijdarê Roja Têkoşîna 
li dijî Şîdeta li hemberî 
Jinê bi raya giştî re parve 
kirin.

Jin di 21’ê Mijdarê roja Şemiyê saet di 
14:00 de li ber Pirtûkxaneya Wood Green 
li hev civiyan û pankartên bi nivîsa «Em 
jin in, li dijî şer û şîdetê xwe diparêzin’ ên 
bi zimanên Kurdî û Îngilîzî vekirin. Jinên 
ji Rojavayê Kurdistanê jî bi alên YPG û 
YPJ’ê tevlî çalakiyê bûn. Di çalakiyê de 
Yekîtiya Jinên Sosyalîst, Meclîsa Jinê ya 
Roj û Jinên Nû jî amade bûn.

Çalakî, di şexsê Ekîn Wan de bi 
deqeyeke rêzgirtinê ji bo bîranîna hemû 
jinên ji ber şîdet û di berxwedanê de jiyana 
xwe ji dest dan, destpê kir.

Di daxuyaniya çapemeniyê de bal hat 
kişandin ser êrîş û komkujiyên li Rojhilata 
Navîn û Kurdistanê û hat gotin, «Bi tenê 
şermezarkirina pêkanînên şîdet û qirkirinê 

yên sîstema baviksalariyê têrê nake. Weke 
rêxistinên jina û kesayetên li Londonê, me 
ji xweparastin û berxwedana jina a li Roja-
va û Kobanê, ji xweparastin û berxwedana 
li Cizîr, Farqîn û Nisêbînê îlham wergirtine 
û biryar dane ku bikevin ser rê! Em 25’ê 
Mijdarê bi perspektîfa xweparastina lid ijî 
şer û şîdetê pêşwazî dikin.

Em radigihînin, ku li hemberî her şêwe 
şîdeta li dijî jinê, em ê hêza xwe ya rêx-
istinbûyî û rêbazên têkoşîna xwe ya rewa 
bi kar bînin. Em ê kes û saziyên şîdetê 
li jinan dikin teşhîr bikin û mafê xwe yê 
xweparastinê yê rewa bi kar bînin.»

Rêxistinên jinan ên di çalakiyê de 
bang li hemû jinan kirin ku ji bo cîhaneke 
wekhev, azad û dûrî ji şîdetê dest bidin hev. 

Çalakî bi banga tevlîbûna li çalakiyan bi 
dawî bû.

BERNAMEYA ÇALAKIYAN
Çalakiyên ku banga tevlîbûna wan hat 

kirin, bi vî rengî ne:
25’ê Mijdarê roja Çarşemê, saet di 

navbera 12:00-14:00 de li ber Serokweza-
retiya Îngilîstanê xwepêşandana protestoyî,

26’ê Mijdarê roja Pêncşemê saet di 
18:00 de, bi beşdariya Palamentera HDP’ê 
Selma Irmak, Endama Desteya Rêveber a 
Yekîtiya Jinên Sosyalîst Hatîce Guden û 
Nûnera PYD’ê Ronash Efrîn re li Kurdish 
Community Centre (KCC) panel,

28’ê Mijdarê saet di 18:30 de wê li nav-
enda Londonê meşek bê lidarxistin.

London di 
îbrakirina 
pereyê reş 
de di rêza 
yekemîn de ye
London, ku weke nav-
enda bazara fînansê ya 
navneteweyî tê naskirin, 
di heman demê de weke 
lîderê mijara îbrakirina 
pereyê reş tê zanîn.

Li gorî nûçeyek qenala televîzyonê ya 
BBC, bi deh hezaran xanî û apartmanên li 
Londonê yên şîrketên Offshore ne. Hat ragi-
handin ku li gelemperiya Brîtanya Mezin, bi 
qasî 100 hezar şîrketên kirîn û firotina malan 
ên şîrketên bi vî rengî ne.

Di nûçeya li ser daneyên National Crîme 
Agency hat amadekirin de, hat ragihandin 
ku ji ber razemeniyên ku parçeyek ji opera-
syonên îbrairina pereyê reş û yên ji derveyî 
welat tê ye, buhayê emlaqê zêde bûye.

Li gorî agahiyên saziya têkoşîna li hemberî 
nelirêtiyê ya bi navê Transparency Internatîon-
al, nirxê emlaqên xwediyên wan şîrketên off-
shore ne, 122 mîlyar paûnd e. Xwediyê rastî 
yê piraniya van emlaqan jî nepêkane ku werin 
tespîtkirin.

Di serî de London, Brîtanya Mezin ji îbra-
kirina pereyê reş ê ji gelek welatên cîhanê tê, 
weke ‹qadeke ewle’ tê dîtin. Tevî valahiyên di 
qanûnên têkoşîna li hemberî nelirêtiyê û îbra-
kirina pereyê reş, hin kêmasiyên di qanûnên 
emlaqê de, di rûdana vê rewşê de rolê dilîzin.

Li Brîtanyayê, di dema firotina emlaqê de 
bi tenê destûr tê dayîn ku nasnameya kesê 
difiroşe bê aşkerakirin. Nasnameya kesê em-
laqê dikire jî bi tenê dikare ji aliyê parêzerê wî 
şexsî ve bê kontrolkirin.

Yuksekdag li Edinburghê axivî: Gel xwe li hemberî dewletê diparêze
Hevseroka Giştî ya 
HDP’ê Fîgen Yuksek-
dag, ji bo tevlî hin 
rêzeçalakiyan bibe, hat 
Skoçyayê.

Yuksekdag mezintirîn sendîkaya 
karkeran a Brîtanya Mezin UNI-
SON a xwedî 1.3 mîlyon endaman, 
li Edînbûrghê ziyaret kir. Yuksek-
dag li vê derê bi Parlamenterê Par-
tiya Neteweyî ya Skoçyayê (SNP) ê 

Parlamenta Ewropayê Alyn Smith, 
Serokên Sendîka UNISON ên 
Herêmê Stephen Smellîe, Maragret 
Gallacher, Vîv Thompson û en-
damên Komîteya Ciwanan a Unite 
Th Union Roza Salih û Paûl Tonar 
re hevdîtin kir.

Yuksekdag kêxweşiya xwe ya ji 
ber ziyareta li Skoçyayê anî ziman 
û der barê têkoşîna HDP’ê de agahî 
da. Yuksekdag bal kişand ser êrîşên 
dewletê yên di rojên dawî de zêde 
bûne û destnîşan kir ku gel xwe li 
hemberî dewletê diparêze.

DEWLETÊ 7’Ê HEZÎRANÊ 
QEBÛL NEKIR

Yuksekdag encamên hilbi-
jartinên 7’ê Hezîranê nirxand û da 
zanîn ku HDP’ê bi van encaman re 
destpêkeke nû destnîşan kir, lê belê 
dewletê ev qebûl nekir. Yuksekdag 
got, “Ev encam ji bo Kurdistan û 
Tirkiyeyê destpêkeke bagş bû. Bi 
taybetî ji bo welatê me yê ku herê-
ma şer e, hêviya aştiyê derket holê.»

Yuksekdag ragihand ku encamên 
hilbijartinê, feraseta rêveberiyê ya 

antî demokratîk a dewletê neçarî 
guhertinê hiştiye û hêviyên Er-
dogan ên serokatiyê têk biriye. Yuk-
sekdag got, «Komkujiyên beriya 
hilbijartinên 7’ê Hezîranê li Amed, 
Mersîn û Edeneyê destpê kirin, 
piştre li Pirsûs û Enqereyê dewam 
kirin, ji aliyê hikûmeta AKP’ê ve ji 
bo hilbijartinê hatin bikaranîn.»

Yuksekdag da zanîn ku hilbi-
jartinên 1’ê Mijdarê di nava şert 
û mercên darbeyê de hatine kirin 
û destnîşan kir ku ew ê li hemberî 
vê feraseta darbeyê têkoşîneke xurt 

bimeşînin.

GEL XWE LI HEMBERÎ 
DEWLETÊ DIPARÊZE

Yuksekdag anî ziman ku fatûra 
hilbijartinên 7’ê Hezîranê li gelê 
sivîl hatiye birîn û êrîşên li Cizîr, 
Farqîn û Nisêbînê bibîr xist. Hevs-
eroka HDP’ê da zanîn ku gelê li van 
herêman xwe li dijî êrîşên dewletê 
diparêze.

Yuksekdag piştî axaftinê, bersiv da 
pirsên gelek siyasetmedarên Skoçyayî 
yên di hevdîtinê de amade bûn.


